
สส่วนททที่ ๓  บบัญชทสรรุปโครงการพบัฒนา
บบัญชทสรรุปโครงการพบัฒนา

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑ การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภคและสาธารณณูปการ

๑ โครงการขยุดลอกลจาหห้วยบห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ 1 2,000,000 0 0 0 0
1 800,000 0 0 0 0
1 200,000 0 0 0 0

๔ โครงการขยุดลอกสระนจนาประปาหมมมู่บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ 0 0 0 0 1 2,000,000
0 0 0 0 1 10,000,000
0 0 1 600,000 0 0
0 0 1 600,000 0 0
0 0 0 0 1 3,000,000
0 0 1 600,000 0 0

๑๐ โครงการขยุดลอกสระคมตระครห้อ บห้านกงรถ หมมมู่ททที่๑ 1 500,000 0 0 0 0
๑๑ โครงการขยุดลอกสระคคึกฤทธธธิ์ บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่๖ 1 200,000 0 0 0 0

0 0 0 0 1 3,000,000
๑๓ โครงการขยุดลอกสระหนองขาม บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔ 1 2,000,000 0 0 0 0

6 5,700,000 3 1,800,000 4 18,000,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

แผนพบัฒนาสามปปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๑.๑ แนวทางการพบัฒนา กส่อสรด้างปรบับปรรุงบบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า
       (ขรุดลอก)

๒ โครงการขยุดลอกสระนจนาประปาหมมมู่บห้าน (สระสาธารณะประโยชนร) หมมมู่ททที่ ๑
๓ โครงการขยุดลอกเหมมืองดธน จากนานายหนมนา หมมมู่ททที่ ๑ - ลจาหห้วยบห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑

๕ โครงการขยายสระนจนาบห้านซมู่าเลมือด(บรธเวณปป่าทจาเลของหมมมู่บห้าน) หมมมู่ททที่ ๓
๖ โครงการขยุดลอกสระนจนาประปาหมมมู่บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔(จจานวน ๒ สระ)
๗ โครงการขยุดลอกสระนจนาประปาหมมมู่บห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ (บรธเวณสระนจนาประปาบห้านโคกแค)
๘ โครงการขยุดลอกลจาหห้วยบห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ (บรธเวณลจาหห้วยหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙)
๙ โครงการขยุดลอกสระนจนาประปาบห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ (บรธเวณสระนจนาประปาหมมมู่บห้าน)

๑๒ โครงการขยุดลอกลจานจนามาศ บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔ - ทมู่าตะกยุด

 ๑.๑    (ขรุดลอก)                                                รวม =



โครงการ โครงการ โครงการ

0 0 1 350,000 0 0
0 0 1 300,000 0 0
0 0 1 200,000 0 0
0 0 1 500,000 0 0
0 0 1 500,000 0 0
1 150,000 0 0 0 0
0 0 1 300,000 0 0
1 200,000 0 0 0 0
1 200,000 0 0 0 0
1 100,000 0 0 0 0
1 250,000 0 0 0 0

5 900,000 6 2,150,000 0 0

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

0 0 0 0 1 700,000

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑ การพหัฒนาดห้านโครงสรห้างพมืนนฐาน ระบบสาธารณมปโภคและสาธารณมปการ

๑.๑ แนวทางการพบัฒนา กส่อสรด้างปรบับปรรุงบบารรุงรบักษาถนน สะพาน
ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (รส่องระบายนบพื้า/คณูระบายนบพื้า คสล.)
๑ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา บห้านกงรถ หมมมู่ททที่๑ (๒สาย)
๑.๑ จากวหัดบห้านกงรถ-โรงเรทยนบห้านกงรถราษฎรรสามหัคคท
๑.๒ จากบห้านนางปยุม-ศาลปมป่ตา หมมมู่ททที่ ๑
๒ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจากบ.นายสมนคึก-บ.นายเลธศ ซคึมกลาง หมมมู่ททที่ ๒
๓ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คสล.จากทางรถไฟ-อมู่างเกก็บนจนาบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ ๓
๔ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คสล.จาก บ.นายหนมนา-หนห้าวหัดบห้านหนองบหัวรอง
๕ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจาก บ.นายดวน ชมืที่นชม-บ.นายมะลธ ขาวมะเรธง ม.๕
๖ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจาก บ.นายปปปั่น  - บ.นายทหัที่ว กลห้าวาจาม.๖
๗ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจาก บ.น.ส.โมง โผงาม-บ.น.ส.สยุนทร บยุราคร หมมมู่๗
๘ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจาก บ.นายทหัน สมรมู่าง-บ.นายดท สงมู่างาม หมมมู่ททที่ ๗
๙ โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจาก บ.นายชาญณรงคร-บ.คยุณจจาปปี ตะสมงเนธน หมมมู่๕
๑๐โครงการกมู่อสรห้างรมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนาจาก สทที่แยกกลางบห้าน-บ.นางสวมู่าง จหันทรรพร ม.๕

๑.๑  (รส่องระบายนบพื้า/คณูระบายนบพื้า คสล.)                รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑ การพหัฒนาดห้านโครงสรห้างพมืนนฐาน ระบบสาธารณมปโภค
และสาธารณมปการ ๑.๑ แนวทางการพบัฒนา กส่อสรด้างปรบับปรรุงบบารรุงรบักษาถนน สะพาน
ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (สะพาน/ทางขด้าม)
๑ โครงการกมู่อสรห้างสะพาน/ทางขห้าม(บรธเวณฝายนจนาลห้นบห้านโนนขทนตยุมู่น) หมมมู่ททที่ ๕



1 3000000 0 0 0 0

1 3,000,000 0 0 1 700,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

1 500,000 0 0 0 0
1 600,000 0 0 0 0
1 6,000,000 0 0 0 0
1 100,000 0 0 0 0
1 120,000 0 0 0 0
1 3,600,000 0 0 0 0

๒ โครงการกมู่อสรห้างสะพาน/ทางขห้าม(บรธเวณลจาหห้วยหนห้าวหัดหนองซจา บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘)

๑.๑ (สะพาน/ทางขด้าม)                             รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑ การพหัฒนาดห้านโครงสรห้างพมืนนฐาน ระบบสาธารณมปโภคและสาธารณมปการ
 ๑.๑ แนวทางการพบัฒนาการกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า
       (ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ถนนลาดยาง/ถนนหรินคลรุก)
๑ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก จากสามแยกโรงเรทยนกงรถราษฎรรสามหัคคท-ศาลากลางบห้าน 
๒ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจากหนห้าวหัดบห้านกงรถ-บห้านกงรถนห้อยหมมมู่ททที่ ๑ ต.กงรถ
๓ กมู่อสรห้างถนนลาดยาง/แอสฟปลทรตธกสายจากบห้านกงรถนห้อย ม.๑- ทางลาดยางบห้านซมู่าเลมือดม.๓
๔ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจากหนห้าวหัดบห้านกงรถ ม.๑-บห้านซมู่าเลมือด(ทางไปนาตะคยุ) ต.งธนว
๕ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจากนานายรหัตนร คนคง-นานายเสรธง จธนดาพหันธร ม.๑ ต.กงรถ
๖ กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุกจากบห้านกงรถนห้อย ม.๑-ทางลาดยางบห้านซมู่าเลมือด ม.๓



0 0 1 100,000 0 0
1 250,000 0 0 0 0
1 100,000 0 0 0 0
1 250,000 0 0 0 0
0 0 1 240,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
1 250,000 0 0 0 0
0 0 1 240,000 0 0
1 100,000 0 0 0 0
11 11,870,000 4 680,000 0 0

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
0 0 1 360,000 0 0

1 175,000 0 0 0 0

1 250,000 0 0 0 0

1 120,000 0 0 0 0
1 100,000 0 0 0 0

1 195,000 0 0 0 0
1 500,000 0 0 0 0
1 250,000 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1,200,000
1 200,000 0 0 0 0
0 0 1 600,000 0 0
0 0 1 144,000 0 0
1 144,000 0 0 0 0

๗ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกเสห้นหลหังโรงเรทยนบห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ ต.กงรถ
๘ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจากทางเขห้าหมมมู่บห้านหหัวทจานบ-ศาลาประชาคมหมมมู่บห้าน
๙ กมู่อสรห้างถนนดธนสายจากบห้านนายปลหัที่ง เตก็มสห้มบห้านหหัวทจานบ ม.๒-สามแยกบห้านหนองนา
๑๐ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนายสวหัสดธธิ์ รหักพธนธจ-บห้านนางเหวา จธตรดท หมมมู่ททที่ ๒
๑๑ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกสายจากทางขห้ามหห้วยบห้านกงรถ-ประปากงรถ หมมมู่ททที่ ๑
๑๒ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกสายจากหนห้าวหัดบห้านหหัวทจานบ-เมรยุวหัดบห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒
๑๓ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากศาลาประชาคม-บห้านนายดมู่อน บห้านหหัวทจานบหมมมู่ททที่ ๒
๑๔ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกสายจากบห้านนายประเสรธฐ-ลจาหห้วยตะเคทยนบห้านหหัวทจานบหมมมู่ททที่ ๒
๑๕ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนายเสกสรรคร-บห้านนายธนโชตธ บ.ซมู่าเลมือด ม.๓
                                                    รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจากโรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือด-บห้านซมู่าเลมือดนห้อย หมมมู่ททที่ ๓

๑๗ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนายอยุดม-บห้านนายเสถทยรบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓

๑๘ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากสระนจนาวหัดบห้านซมู่าเลมือด-บห้านนายหมหัที่น เสารรพะเนา หมมมู่๓

๑๙ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนายเขทยว-บห้านนางลจาพคึง บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓
๒๐ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากวหัดบห้านซมู่าเลมือด-รพ.สมู่งเสรธมสยุขภาพตจาบลบห้านซมู่าเลมือด

๒๑ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนางบยุญฮทยง ชยุมกวห้าง-บห้านนายหลยุน มะลธเลธศ ม.๔
๒๒ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านหนองบหัวรอง ม.๔-บห้านหนองซจา ม.๘
๒๓ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านหธนโคน (คสล.เกมู่า)-หนห้าวหัดบห้านหนองบหัวรอง หมมมู่๔
๒๔ กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุกจากบห้านนายเดทที่ยว-ลจาหห้วยหนองขาม บห้านหนองบหัวรอง ม.๔
๒๕ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากประปาบห้านโนนขทนตยุมู่น-บห้านนายเงธน บ.โนนขทนตยุมู่น ม.๕
๒๖ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกจากบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ต.กงรถ-ทางเชมืที่อมบห้านหธนโคน
๒๗ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกจากสามแยกบห้านโนนขทนตยุมู่น-คลองสมู่งนจนาบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕
๒๘ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกจากบห้านโนนขทนตยุมู่น ม.๕-ทางเชมืที่อมบห้านกงรถ (บรธเวณถนนดธนเกมู่า)



0 0 1 400,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
1 100,000 0 0 0 0
1 300,000 0 0 0 0
1 200,000 0 0 0 0
1 1,350,000 0 0 0 0
13 3,884,000 5 1,604,000 1 1,200,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
1 200,000 0 0 0 0
0 0 1 200,000 0 0
1 250,000 0 0 0 0
0 0 1 100,000 0 0
1 150,000 0 0 0 0
1 250,000 0 0 0 0
0 0 1 125,000 0 0
0 0 1 240,000 0 0
1 150,000 0 0 0 0
0 0 1 240,000 0 0
0 0 1 150,000 0 0
0 0 0 0 1 480,000
0 0 0 0 1 540,000
0 0 1 1,200,000 0 0
1 100,000 0 0 0 0
6 1,100,000 7 2,255,000 2 1,020,000
30 16,854,000 16 4,539,000 3 2,220,000

๒๙ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนางภหัทร ม.๖ ต.กงรถ-ศาลปมป่ตาของหมมมู่บห้าน
๓๐ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากถนนใหญมู่สาย ๒๒๖-บห้านนางสหังวาล บยุปผานธล หมมมู่ททที่ ๖
๓๑ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกเสห้นจากศาลปมป่ตาหมมมู่ททที่๖-สยุดเขตหมมมู่บห้านไปทางบห้านนหนองเมมืองตจที่า
๓๒ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนางลจาพอง แยห้มกระโทก หมมมู่๖ -ถนนใหญมู่สาย๒๒๖
๓๓ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบห้านนายหมหัที่น สมรมู่าง-บ.นายมหัน สยุขสมหัย  หมมมู่ททที่ ๗
๓๔ กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุกจากประปาบห้านกงรถ หมมมู่๑ - บห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ 

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๕ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายหนห้าวหัด บ.หนองซจา-ศาลาประชาคม บ.หนองซจา ม.๘
๓๖ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจาก บ.นายณรงคร สธบมา- บ.นายอหันง เจรธญศธลปป์ ม. ๘
๓๗ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจาก บ.นางอรธยา วธเศษดท-บ.นายทองออน โพธธธิ์เกตยุ ม.๘
๓๘ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กเสห้นจากบห้านนางวรรณา-บห้านนางสาน หมมมู่ททที่ ๙
๓๙ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจาก บ.นางวรรณา คงปป้อม-สามแยกบห้านหหัวทจานบ ม.๙
๔๐ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจาก บ.นางไปลมู่ หาญกลห้า-บห้านนางเหวา จธตรดท หมมมู่ททที่ ๙
๔๑ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กจากบ.นายสมนห้อย เอทที่ยมสะอาด-บ.นายชนธน หาญกธจ ม.๙
๔๒ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายบ.หหัวทจานบพหัฒนา ม.๙ - เสห้นโรงสมบนจนาของหมมมู่บห้าน
๔๓ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจาก บ.นายพล-บ.นายแถว หมมมู่ททที่ ๙
๔๔ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายบ.โคกแคหมมมู่ททที่๗  - บห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑
๔๕ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจากสทที่แยกบห้านนายสมเกทยรตธธิ์-บห้านนมู่างลจาพอง  หมมมู่ททที่ ๘
๔๖ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายบ.หนองบหัวรอง หมมมู่๔ไปทางทธศตะวหันตก)-บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓
๔๗ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกสาย คสล.บ.หนองบหัวรอง หมมมู่๔ -โรงสมบนจนากจาลหังไฟฟป้าหนองบหัวรอง
๔๘ กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายนาผมห้ใหญมู่หนมนา มมลยาพอ  - อมู่างเกก็บนจนาบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓
๔๙ กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็กสายจากประปาหมมมู่บห้านโนนขทนตยุมู่น-บห้านนายจจาปปี ตะสมงเนธน

รวม=
๑.๑ (ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ถนนลาดยาง/ถนนหรินคลรุก)                รวม=



42 26,454,000 25 8,489,000 8 20,920,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑ การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค

๑ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ 1 150,000 0 0 0 0
๒ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ 0 0 1 50,000 0 0
๓ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ 1 50,000 0 0 0 0

1 50,000 0 0 0 0
0 0 1 50,000 0 0
1 50,000 1 50,000 0 0
1 50,000 1 50,000 0 0

๘ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖ 0 0 1 50,000 0 0
0 0 1 50,000 0 0

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ 0 0 1 50,000 0 0
๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ 0 0 1 50,000 0 0
๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ 0 0 1 50,000 0 0

0 0 1 50,000 0 0
1 50,000 0 0 0 0
1 50,000 0 0 0 0

7 450,000 10 500,000 0 0

๑.๑ แนวทางการพบัฒนา กส่อสรด้างปรบับปรรุงบบารรุงรบักษาถนน สะพาน       รวมทบัพื้งสริพื้น

(บาท) (บาท) (บาท)

และสาธารณณูปการ ๑.๒ แนวทางการพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ (ระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ)

๔ โครงการขยายเขตไฟฟป้าสาธารณะจากบห้านนายแกะ,นายสธงหร,น.ส.สมหมาย,น.ส.นจนาตาล หมมมู่๓
๕ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ (เพมืที่อการเกษตร) บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔
๖ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ (จยุดททที่ ๑)
๗ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่สาธารณะ บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ (จยุดททที่ ๒)

๙ โครงการขยายเขตไฟฟป้า ไฟชะโงก (ไฟชะโงก ๕ จยุด) บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟป้า ไฟชะโงก บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ (ไฟชะโงก) ๕ จยุด
๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟป้า ไฟชะโงก บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓ (ไฟชะโงก) ๗ จยุด
๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟป้าสาธมู่รณะ จากบห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔-บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓
     (ทางทธศตะวหันตกบห้านหธนโคน)

๑.๒ แนวทางการพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ (ระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ)  รวมทบัพื้งสริพื้น=



ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑ การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค

0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0

๒ โครงการกมู่อสรห้างฝายนจนาลห้นพรห้อมวางทมู่อสมู่งนจนา 0 0 1 1,000,000 0 0
0 0 1 100,000 0 0

๔ โครงการปรหับปรยุงคยุณภาพนจนาประปา 0 0 1 100,000 0 0
0 0 1 200,000 0 0
1 200,000 0 0 0 0

1 200,000 13 2,300,000 0 0
 ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑   การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน             รวมทบัพื้งสริพื้น 50 27,104,000 48 11,289,000 8 20,920,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๒  การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

(บาท) (บาท) (บาท)

และสาธารณณูปการ ๑.๓ แนวทางการพบัฒนาระบบประปา
๑ โครงการขยายเขตประปา หมมมู่บห้าน ทหันง ๙ หมมมู่บห้าน (ขยายเขตประปา)
หมมมู่ททที่ ๑ ตจาบลกงรถ ( ๙๕ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๒ ตจาบลกงรถ ( ๑๔๑ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๓ ตจาบลกงรถ ( ๑๙๗ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๔ ตจาบลกงรถ ( ๑๒๐ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๕ ตจาบลกงรถ ( ๑๐๖ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๖ ตจาบลกงรถ ( ๘๔ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๗ ตจาบลกงรถ ( ๙๓ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๘ ตจาบลกงรถ ( ๑๔๐ ครหัวเรมือน )
หมมมู่ททที่ ๙ ตจาบลกงรถ ( ๗๑ ครหัวเรมือน )

๓ โครงการปรหับปรยุง/ซมู่อมแซมระบบประปาหมมมู่บห้าน/บมู่อบาดาลฯลฯ หมมมู่ททที่ ๑ - ๙ ตจาบลกงรถ

๕ โครงการกมู่อสรห้างรหันวรอบระบบประปาผธวดธน/ปรหับปรยุงภมมธทหัศนรระบบปปปั๊มลมและถหังกรอง/ถหังนจนาใส
๖ โครงการกมู่อสรห้าง/ปรหับปรยุง/วางทมู่อประปาตจาบลกงรถ ทหันง ๙ หมมมู่บห้าน

๑.๓ แนวทางการพบัฒนาระบบประปา                 รวมทบัพื้งสริพื้น=

(บาท) (บาท) (บาท)



๑ โครงการเลทนยงไกมู่พหันธยุรไขมู่ตจาบลกงรถ 0 0 1 10,000 0 0
๒ โครงการเยก็บผห้าอยุตสาหกรรมตจาบลกงรถ 1 10,000 0 0 0 0
๓ โครงการฝฝึกอบรมกลยุมู่มทอผห้าตจาบลกงรถ 0 0 1 50,000 0 0
๔ โครงการเลทนยงปลาในนาขห้าวตจาบลกงรถ 0 0 0 0 1 50,000
๕ โครงการฝฝึกอบรมกลยุมู่มทอเสมืที่อตจาบลกงรถ 0 0 0 0 1 20,000
๖ โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มตลาดสาธธตเพมืที่อชยุมชน ทหันง ๙ หมมมู่บห้าน 0 0 1 50,000 0 0
๗ โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มเกษตรกรทจานาปปี 1 50,000 0 0 0 0
๘ โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มเกษตรกรเลทนยงโค ตจาบลกงรถ 0 0 1 50,000 0 0
๙ โครงการฝฝึกอบรมอาชทพกหับผมห้วมู่างงาน 1 50,000 0 0 0 0
๑๐ โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มเกษตรกรเลทนยงหมม ตจาบลกงรถ 0 0 0 0 1 50,000
๑๑ โครงการสมู่งเสรธมการใชห้ปยุปุ๋ยพมืชสด ตจาบลกงรถ 0 0 1 20,000 0 0
๑๒ โครงการอบรมการผลธตและการใชห้ปยุปุ๋ยชทวภาพ ตจาบลกงรถ 1 20,000 1 20,000 0 0
๑๓ โครงการอบรมแกห้ไขปปญหาดธนเสมืที่อมโทรม ตจาบลกงรถ 1 20,000 1 20,000 0 0
๑๔ โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มอาชทพแมมู่บห้าน ตจาบลกงรถ 1 20,000 1 20,000 1 20,000
๑๕ โครงการฝฝึกอาชทพใหห้กหับผมห้พธการตจาบลกงรถ 1 40,000 1 40,000 1 40,000
๑๖ โครงการปลมกผหักสวนครหัวรธมรหันวบห้านกธนไดห้ ตจาบลกงรถ 0 0 1 40,000 0 0
๑๗ โครงการพหัฒนาคยุณธรรมจรธยธรรมของผมห้สมงอายยุตจาบลกงรถ 1 70,000 1 70,000 1 70,000
๑๘ โครงการจหัดตหันงกลยุมู่มปลมกหมมู่อนเลทนยงไหม ตจาบลกงรถ 0 0 1 40,000 0 0

8 270,000 12 380,000 6 250,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๒  การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

0 0 0 0 1 10,000
1 80,000 1 80,000 1 80,000
1 40,000 1 40,000 1 40,000

๒.๑ แนวทางการพบัฒนาและสส่งเสรริมอาชทพใหด้แกส่ประชาชน

๒.๑ แนวทางการพบัฒนาและสส่งเสรริมอาชทพใหด้แกส่ประชาชน      รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)

๒.๒ แนวทางการพบัฒนา สส่งเสรริมและสนบับสนรุนความเขด้มแขล็งใหด้กบับชรุมชน
๑ โครงการซห้อมแผนดหับเพลธง ทต.กงรถ
๒ โครงการบรรเทาภหัย/สาธารณภหัย ในชมู่วงเทศกาลตมู่างๆ
๓ จหัดตหันงศมนยร /สนหับสนยุน การปฏธบหัตธงาน อปพร.ตจาบลกงรถ



๔ จหัดหาวหัสดยุจราจร 1 10,000 1 10,000 1 10,000
1 150,000 1 150,000 1 150,000

๖ โครงการฝฝึกอบรมวธนหัยใหห้ความรมห้เรมืที่องทดสอบสมรรถนะดห้านจราจร 1 30,000 1 30,000 1 30,000
1 45,000 1 45,000 1 45,000
1 14,000 1 14,000 1 14,000
0 0 1 20,000 0 0

๑๐ โครงการอบรมอาสาสมหัครปป้องกหันไฟปป่า 0 0 1 20,000 0 0
๑๑ โครงการปป้องกหันสาธารณภหัย ตจาบลกงรถ 0 0 1 25,000 0 0
๑๒ โครงการประชยุมประชาคมการจหัดทจาแผนพหัฒนาตจาบลกงรถ 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๑๓ โครงการระบบอธนเตอรรเนก็ต ตจาบลกงรถ 1 20,000 1 20,000 1 20,000

0 0 1 800,000 0 0
1 150,000 1 150,000 1 150,000

๑๖ โครงการฝฝึกอบรมคอมพธวเตอรร 1 50,000 1 50,000 1 50,000
1 20,000 0 0 0 0
12 639,000 15 1,484,000 12 629,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๒  การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

๑ การจหัดสวหัสดธการเบทนยยหังชทพใหห้กหับผมห้สมงอายยุ คนพธการ เอดสร 1 อยุดหนยุนสมู่วนกลาง 1 อยุดหนยุนสมู่วนกลาง 1 อยุดหนยุนสมู่วนกลาง
๒ โครงการจหัดงานวหันผมห้สมงอายยุตจาบลกงรถ 1 10,000 1 10,000 1 10,000

1 100,000 1 100,000 1 100,000
๔ โครงการอบรมศคึกษาดมงาน เพมืที่อเสรธมสรห้างคยุณภาพผมห้สมงอายยุตจาบลกงรถ 1 100,000 1 100,000 1 100,000
๕ โครงการจหัดหารถรหับสมู่งผมห้เจก็บปป่วย ผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุ ประชาชนตจาบลกงรถ 1 40,000 1 40,000 1 40,000
๖ โครงการจหัดทจาสธที่งอจานวยความสะดวกใหห้แกมู่ผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๗ โครงการตหัดแวมู่นประกอบสายตาผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการ ตจาบลกงรถ 0 0 1 100,000 0 0

๕ โครงการฝฝึกอบรมเพธที่มประสธทธธภาพ อปพร./ฝฝึกทบทวน/ฝฝึกจหัดตหันง/ฝฝึกเพธที่มเตธม

๗ โครงการเศรษฐกธจพอเพทยงตจาบลกงรถ หมมมู่ททที่ ๑-๙
๘ โครงการอบรมปป้องกหันยาเสพตธดในหมมมู่บห้าน/ชยุมชน อ.หห้วยแถลง(อยุดหนยุน อ.หห้วยแถลง)
๙ โครงการตธดตหันงระบบความปลอดภหัย(กลห้องวงจรปปิด CCTV พรห้อมตธดตหันงททที่ เทศบาลตจาบลกงรถ

๑๔ จหัดซมืนอ/จหัดหา รถยนตร ๑๖๖๙ เพมืที่อบรธการประชาชน
๑๕ โครงการจหัดหาวหัสดยุเชมืนอเพลธงและหลมู่อลมืที่นททที่ใชห้สจาหรหับรถจหักรยานตรยน/รถยนตรของ ทต.กงรถ

๑๗ โครงการจหัดซมืนอจหัดหาวธทยยุ(ว.)เคลมืที่อนททที่ใหห้ ศมนยร อปพร. ทต.กงรถ
 ๒.๒ แนวทางการพบัฒนา สส่งเสรริมและสนบับสนรุนความเขด้มแขล็งใหด้กบับชรุมชน    รวม= 

(บาท) (บาท) (บาท)

๒.๓ แนวทางการพบัฒนา การสบังคมสงเคราะหร์

๓ โครงการปรหับปรยุงซมู่อมแซมจหัดสรห้างททที่อยมมู่อาศหัยใหห้แกมู่ผมห้สมงอายยุ/ผมห้พธการ/ผมห้ดห้อยโอกาสตจาบลกงรถ



6 300,000 7 400,000 6 300,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๒  การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

๑ โครงการปป้องกหันและควบคยุมโรคตธดตมู่อ 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๒ โครงการอยุดหนยุนกองทยุนหลหักประกหันสยุขภาพเทศบาลตจาบลกงรถ 1 100,000 1 100,000 1 100,000
๓ การพหัฒนางานสาธารณสยุขมมลฐานตจาบลกงรถ 1 67,500 1 67,500 1 67,500
๔ โครงการปป้องกหันและควบคยุมโรคพธษสยุนหัขบห้า ทจาหมหันสหัตวรเลทนยง ตจาบลกงรถ 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๕ โครงการปป้องกหันและควบคยุมโรคไขห้เลมือดออก 1 80,000 1 80,000 1 80,000
๖ โครงการจหัดระเบทยบสถานจจาหนมู่ายอาหารและแผงลอย 0 0 0 0 1 20,000

1 50,000 0 0 0 0
๘ จหัดซมืนอเครมืที่องพมู่นหมอกควหันกจาจหัดยยุงลาย 1 50,000 0 0 0 0

7 447,500 5 347,500 6 367,500

1 200,000 1 250,000 1 300,000
๒ โครงการกมู่อสรห้างศมนยรกทฬาประจจาตจาบลกงรถ 0 0 0 0 1 2,000,000

 ๒.๓ แนวทางการพบัฒนา การสบังคมสงเคราะหร์           รวม= 

(บาท) (บาท) (บาท)

๒.๔  แนวทางการพบัฒนา สส่งเสรริมสรุขภาพอนามบัย การสรุขาภริบาล สาธารณสรุข

๗ โครงการหนห้าบห้านสะอาดปราศจากโรคภหัย (หนห้าบห้านสะอาดเทธดไทห้องครราชหัน)

๒.๔  แนวทางการพบัฒนา สส่งเสรริมสรุขภาพอนามบัย การสรุขาภริบาล สาธารณสรุข   รวม=
๒.๕  แนวทางการพบัฒนา สส่งเสรริมกทฬาและนบันทนาการ
๑ โครงการแขมู่งขหันกทใประจจาตจาบล กทฬาเดก็ก เยาวชน - ประชาชน ตห้านยาเสพตธด



๓ โครงการจหัดสมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันกทฬานอกเขตพมืนนททที่ตจาบลกงรถ 1 50,000 1 50,000 1 50,000
1 90,000 1 90,000 1 90,000

๕ โครงการสมู่งเสรธมการออกกจาลหังกายในชยุมชน 1 60,000 1 65,000 1 70,000
๖ โครงการกทฬาสทสหัมพหันธร ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก 1 15,000 1 15,000 1 15,000

1 500,000 1 500,000 0 0
6 915,000 6 970,000 6 2,525,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

๑ โครงการแกห้ไขปปญหาและลดอยุบหัตธเหตยุทางถนน 1 100,000 1 100,000 1 100,000
1 100,000 1 100,000 1 100,000

๓ โครงการฝฝึกอบรมใหห้ความรมห้ในการปป้องกหันและบรรเทาสาธารณภหัยตมู่างๆ 1 50,000 1 50,000 1 50,000
1 100,000 1 100,000 0 0
1 70,000 0 0 0 0

5 420,000 4 350,000 3 250,000

๔ จหัดซมืนอวหัสดยุ/อยุปกรณรการกทฬา

๗ โครงการกมู่อสรห้าง/ปรหับปรยุงลานกทฬาประจจาหมมมู่บห้าน (หมมมู่ททที่๑ - ๙)
๒.๕  แนวทางการพบัฒนา สส่งเสรริมกทฬาและนบันทนาการ                   รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.๖  แนวทางการพบัฒนา สรด้างความปลอดภบัยในชทวริตและทรบัพยร์สริน

๒ โครงการจหัดซมืนอ/จหัดหาเครมืที่องมมือเครทที่องใชห้ในการดหับเพลธงในเขต ทต.กงรถ

๔ จหัดตหันงศมนยรวธทยยุ อปพร.ทต.กงรถ
๕ โครงการจหัดตหันงศมนยรประสานงานรหักษาความปลอดภหัยในทห้องถธที่นประจจา ทต.กงรถ

๒.๖  แนวทางการพบัฒนา สรด้างความปลอดภบัยในชทวริตและทรบัพยร์สริน  รวม=



ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๒  การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต   รวมทบัพื้งสริพื้น 44 2,991,500 49 3,931,500 39 4,321,500

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๓ การพบัฒนาดด้านทรบัพยากรธรรมชาตริและสริที่งแวดลด้อม

๑ โครงการสมู่งเสรธมและผลธตเมลก็ดพหันธยุรขห้าวชยุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000
๒ โครงการสมู่งเสรธมการผลธตสธนคห้าเกษตรปลอดภหัย 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๓ โครงการสมู่งเสรธมและพหัฒนาองครกรการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๔ โครงการขยุดสระนจนาขนาดเลก็กในไรมู่นา 1 300,000 1 300,000 1 300,000
๕ โครงการเสรธมสรห้างความเขห้มแขก็งของกลยุมู่มแมมู่บห้าน 1 20,000 1 20,000 1 20,000
๖ โครงการเสรธมสรห้างความเขห้มแขก็งของกลยุมู่มยยุวเกษตรกร 1 20,000 1 20,000 1 20,000
๗ โครงการสนหับสนยุนการดจาเนธนงานของศมนยรจหัดการศหัตรมพมืชชยุมชน 1 40,000 1 40,000 1 40,000
๘ โครงการฝฝึกอาชทพเพาะเหก็ด 1 30,000 0 0 1 30,000
๙ โครงการปลมกปป่าเฉลธมพระเกทยรตธธิ์ 1 10,000 1 10,000 1 10,000
๑๐ โครงการธนาคารอาหารชยุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000
๑๑ โครงการงานวหันขอบคยุณขห้าว 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๑๒ โครงการสมู่งเสรธมการเลทนยงโคเนมืนอ 0 0 1 90,000 0 0
๑๓ โครงการกมู่อสรห้างคลองไสห้ไกมู่ สถานทสมบนจนาบห้านหหัวทจานบ 1 100,000 1 100,000 1 100,000
๑๔ โครงการกมู่อสรห้างคลองไสห้ไกมู่ สถานทสมบนจนาบห้านหนองบหัวรอง 1 100,000 1 100,000 1 100,000
๑๕ โครงการจหัดซมืนอทมู่อเหลก็กสมู่งนจนา สถานทสมบนจนาดห้วยกจาลหังไฟฟป้าบห้านหหัวทจานบ 1 200,000 1 200,000 1 200,000
๑๖ โครงการจหัดซมืนอทมู่อเหลก็กสมู่งนจนา สถานทสมบนจนาดห้วยกจาลหังไฟฟป้าบห้านหนองบหัวรอง 1 200,000 1 200,000 1 200,000
๑๗ โครงการสมู่งเสรธมสนหับสนยุนการดจาเนธนงานตามหลหักปรหัชญาเศรษฐกธจพอเพทยง 1 30,000 0 0 1 30,000

16 1,310,000 15 1,340,000 16 1,310,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑

(บาท) (บาท) (บาท)

๓.๔ แนวทางการพบัฒนา  การสส่งเสรริมการเกษตร

     รวม=



ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ

ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๓ การพบัฒนาดด้านทรบัพยากรธรรมชาตริและสริที่งแวดลด้อม

๑๘ โครงการอบรมเชธงปฏธบหัตธการหลหักสมตร การขยายพหันธยุรพมืช 1 100,000 1 100,000 1 100,000
1 50,000 1 50,000 1 50,000

๒๐ โครงการเสรธมสรห้างใหห้ความรมห้ดห้านสหกรณรในระดหับประชาชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๒๑ โครงการเสรธมสรห้างใหห้ความรมห้ดห้านสหกรณรในระดหับเจห้าหนห้าททที่ภาครหัฐ 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๒๒ โครงการเสรธมสรห้างใหห้ความรมห้ดห้านสหกรณรในระดหับผมห้นจาชยุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๒๓ โครงการพหัฒนาสธนคห้าทางการเกษตร ประเภทขห้าว 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๒๔ โครงการขหับเคลมืที่อนวธธทการสหกรณรสมมู่ชยุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๒๕ โครงการสมู่งเสรธมและพหัฒนาองครกรเกษตรกร 1 50,000 1 50,000 1 50,000

8 370,000 8 370,000 8 370,000
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๓ การพบัฒนาดด้านทรบัพยากรธรรมชาตริและสริที่งแวดลด้อม   รวมทบัพื้งสริพื้น 24 1,680,000 23 1,710,000 24 1,680,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ กห

(บาท) (บาท) (บาท)

๓.๔ แนวทางการพบัฒนา  การสส่งเสรริมการเกษตร

๑๙ โครงการปรหับปรยุงบห้านพหักสถานทสมบนจนาดห้วยกจาลหังไฟฟป้า(ทหันง๒สถานท)

๓.๔ แนวทางการพบัฒนา  การสส่งเสรริมการเกษตร                        รวม=

(บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพหัฒนาดห้านการศคึกษา ศาสนา วหัฒนธรรมและประเพณท
๔.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาการศศึกษา



1 700,000 1 70,000 1 700,000
1 1,500,000 1 1,500,000 1 2,000,000
1 200,000 1 100,000 1 50,000
1 350,000 1 350,000 1 350,000
1 35,000 1 40,000 1 40,000
1 5,000 1 5,000 1 5,000
1 30,000 1 35,000 1 40,000
1 1,000 1 1,000 1 1,000
1 25,000 1 25,000 1 30,000

๑๐โครงการฝฝึกอบรมหรมือจหัดสมู่งบยุคลากรสหังกหัดกองการศคึกษาเขห้ารหับการฝฝึกอบรมเกทที่ยวกหับการ 1 85,000 1 90,000 1 100,000
     ปฏธบหัตธหนห้าททที่
๑๑โครงการศคึกษาดมงานสจาหรหับบยุคคลากรในกองการศคึกษาคณะกรรมการพหัฒนาการศคึกษาทห้องถธที่น 1 30,000 1 30,000 1 35,000

1 10,000 1 10,000 1 10,000
๑๓ โครงการประกหันคยุณภาพการศคึกษา 1 10,000 1 10,000 1 10,000
๑๔ โครงการปรหับปรยุง ตกแตมู่งอาคารศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ 1 100,000 1 50,000 0 0
๑๕ โครงการปรหับปรยุงภมมธทหัศนรศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ 1 20,000 1 20,000 1 20,000

 รวม 15 3,101,000 15 2,336,000 14 3,391,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

1 5,000 1 5,000 0 0
1 30,000 1 30,000 1 30,000
1 20,000 1 20,000 1 20,000
1 42,000 1 5,000 0 0
1 20,000 1 30,000 1 40,000

๑. จหัดซมืนออาหารเสรธม (นม) โรงเรทยนและศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก
๒. สนหับสนยุนอาหารกลางวหันโรงเรทยนและศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก
๓. โครงการพหัฒนาทหักษะการเคลมืที่อนไหวของรมู่างกายและรมู่วมกธจกรรมของเดก็กเลก็กศมนยรพหัฒนาฯ
๔. จห้างเหมารถรหับสมู่งนหักเรทยนใหห้ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
๕. โครงการจหัดหาวหัสดยุการศคึกษาและวหัสดยุอมืที่นเพธที่มเตธมจากททที่ไดห้รหับการอยุดหนยุนสมู่งเสรธมอปท.
๖. โครงการเยทที่ยมบห้านเดก็ก
๗. การจหัดหาวหัสดยุงานบห้านงานครหัวศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
๘. โครงการจหัดกธจกรรมวหันลอยกระทงศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
๙. โครงการสมู่งเสรธมทหันตสยุขภาพเดก็กเลก็ก

๑๒. โครงการสมู่งเสรธมการจหัดทจาหลหักสมตรสถานศคึกษาและการจหัดทจาแผนการเรทยนการสอน

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพหัฒนาดห้านการศคึกษา ศาสนา วหัฒนธรรมและประเพณท
๔.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาการศศึกษา
๑๖. การเพธที่มศหักยภาพการผลธตและพหัฒนางานสารบหัญและระบบสารสนเทศในการปฏธบหัตธงาน
๑๗. การจหัดหาวหัสดยุสจานหักงาน และวหัสดยุคอมพธวเตอรรเพมืที่อใชห้ปฏธบหัตธงานราชการ
๑๘. การจหัดหาโตต๊ะ เกห้าอทนเพมืที่อใชห้ในการปฏธบหัตธงานราชการใหห้เกธดประสธทธธภาพประสธทธธผล
๑๙. จหัดหาครยุภหัณฑรเพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพในการปฏธบหัตธงานราชการ
๒๐. โครงการศมนยรซมู่อมสรห้างเพมืที่อชยุมชนรมู่วมกหับวธทยาลหัยการอาชทพพธมาย



1 5,000 1 10,000 1 15,000
1 25,000 1 30,000 1 35,000
1 10,000 1 20,000 1 30,000
1 55,000 1 50,000 1 40,000
1 150,000 1 180,000 1 200,000
1 60,000 1 65,000 1 70,000
1 5,000 1 8,000 1 10,000
1 10,000 1 10,000 1 10,000
1 20,000 1 25,000 1 30,000
1 50,000 1 60,000 1 70,000

       เทศบาลตจาบลกงรถ เดก็กเยาวชน ประชาชนตจาบลกงรถ
      

รวม 15 507,000 15 548,000 13 600,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

1 50,000 1 60,000 1 70,000
0 0 0 0 0 0
1 100,000 1 100,000 1 120,000
1 100,000 1 100,000 1 100,000
1 50,000 1 50,000 1 60,000
1 70,000 1 75,000 1 80,000
1 30,000 1 35,000 1 40,000
1 100,000 1 100,000 1 120,000
1 5,000 1 10,000 1 15,000
1 30,000 1 30,000 1 30,000

๒๑. โครงการรมู่วมกธจกรรมเชมืที่อมสหัมพหันธไมตรทระหวมู่างหนมู่วยงาน
๒๒. โครงการฝฝึกอบรมใหห้ความรมห้แกมู่ผมห้ปกครองเดก็กเลก็กภายในศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
๒๓. อยุดหนยุนสภาเดก็กและเยาวชนตจาบลกงรถตามโครงการพหัฒนาศหักยภาพดห้านตมู่าง ๆ
๒๔. โครงการสมู่งเสรธมการออกกจาลหังกายในชยุมชน
๒๕. โครงการจหัดการแขมู่งขหันกทฬาเดก็ก เยาวชน และประชาชนตจาบลกงรถตห้านยาเสพตธด  
๒๖. โครงการสมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันกทฬาองครกรปกครองทห้องถธที่นอจาเภอหห้วยแถลง
๒๗. โครงการสมู่งนหักกทฬาภายในตจาบลกงรถเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันกทฬาของสมู่วนราชการภายในจหังหวหัด
๒๘. โครงการจหัดกธจกรรมเนมืที่องในวหันสจาคหัญของชาตธ เชมู่น วหันพมู่อ วหันแมมู่ วหันเดก็ก เหมู่งชาตธ เปป็นตห้น
๒๙. โครงการจหัดกธจกรรมเนมืที่องในวหันทห้องถธที่นไทย
๓๐. โครงการฝฝึกอบรมคยุณธรรมจรธยธรรมแกมู่คณะผมห้บรธหาร สท.กจานหันผมห้ใหญมู่บห้านพนหักงาน

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพหัฒนาดห้านการศคึกษา ศาสนา วหัฒนธรรมและประเพณท
๔.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาการศศึกษา
๓๑. โครงการจหัดกธจกรรมและรมู่วมทจาบยุญเนมืที่องในวหันสจาคหัญทางพยุทธศาสนาเชมู่นวหันมาฆบมชาฯลฯ
๓๒. โครงการนจาเดก็กเลก็กรมู่วมทจาบยุญเนมืที่องในวหันสจาคหัญทางพยุทธศาสนา เชมู่นวหันมาฆบมชา ฯลฯ
๓๓. โครงการจหัดกธจกรรมบวชสามเณรภาคฤดมรห้อนตจาบลกงรถ
๓๔. อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตามโครงการบวชสามเณรหมมมู่ภาคฤดมรห้อน
๓๕.อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตามโครงการจหัดกธจกรรมเขห้าคมู่ายปฏธบหัตธธรรมของประชาชนตจาบลกงรถ
๓๖.อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตามโครงการจหัดอบรมคยุณธรรมจรธยธรรมแกมู่เดก็ก เยาวชนในตจาบลกงรถ
๓๗. โครงการจหัดงานประเพณทสงกรานตร และพธธทรดนจนาดจาหหัวผมห้สมงอายยุ
๓๘. โครงการสมืบสานประเพณทลอยกระทงตจาบลกงรถ
๓๙. โครงการจหัดพธธทบวงสรวงรมปปปปั้นทห้าวสยุรนารท(ยมู่าโม)ประจจาสจานหักงานเทศบาลตจาบลกงรถ
๔๐. โครงการรมู่วมทจาบยุญประเพณททอดกฐธนกหับประชาชนตจาบลกงรถ



1 30,000 1 40,000 1 50,000
1 30,000 1 40,000 1 50,000
1 5,000 1 10,000 1 15,000
1 30,000 1 50,000 1 60,000

       ทจานยุบจารยุงศาสนา
1 50,000 1 65,000 1 80,000

รวม 14 680,000 14 765,000 14 890,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

3 40,000 3 55,000 3 70,000
1 70,000 0 0 0 0
1 100,000 1 100,000 0 0
1 50,000 1 50,000 0 0
1 100,000 1 150,000 1 100,000
1 25,000 1 30,000 1 35,000
1 350,000 1 400,000 1 450,000
1 70,000 1 75,000 1 80,000
1 100,000 1 200,000 1 300,000
1 30,000 1 35,000 1 40,000
1 40,000 1 50,000 1 60,000

      ความพรห้อมและการกห้าวเขห้าสมมู่วธถทชทวธตแบบประชาคมอาเซทยนททที่หลากหลาย

๔๑. โครงการจหัดกธจกรรมสมืบสานประเพณทบยุญบหันงไฟตจาบลกงรถ
๔๒. โครงการจหัดกธจกรรมแสดง ประกวด อนยุรหักษร วหัฒนธรรมและภมธปปญญาทห้องถธที่น 
๔๓. โครงการจหัดกธจกรรมเขห้ารมู่วมงานสมืบสานตจานานหลวงพมู่อศรท
๔๔. อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตจาบลกงรถตามโครงการจหัดกธจกรรมเพมืที่ออนยุรหักษร สมืบสาน 

๔๕. โครงการจหัดกธจกรรมเฉลธมพระเกทยรตธ วหันพมู่อ วหันแมมู่ วหันปปิยะมหาราช

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพหัฒนาดห้านการศคึกษา ศาสนา วหัฒนธรรมและประเพณท
๔.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาการศศึกษา
๔๖. อยุดหนยุนงบประมาณแกมู่ททที่ทจาการปกครองอจาเภอหห้วยแถลงตามโครงการททที่ขอรหับงบประมาณ
๔๗. โครงการความรมู่วมมมือกหับโรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือดเพมืที่อสมู่งเสรธม พหัฒนา กมู่อสรห้าง ปรหับปรยุง ฯ
๔๘. โครงการจหัดทจาปป้ายชมืที่อศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถพรห้อมปรหับปรยุงสถานททที่บรธเวณรอบตหัวอาคาร
๔๙. โครงการตธดตหันงระบบสาธารณมประโภคภายในศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
๕๐. โครงการปรหับปรยุงตมู่อเตธมอาคารหรมือบรธเวณศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก
๕๑. จหัดหาวหัสดยุและครยุภหัณฑรในการศคึกษาสจาหรหับศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
๕๒. อยุดหนยุนรร.สพฐ.เพมืที่อสนหับสนยุนการจหัดการศคึกษาตามโครงการททที่เสนอขอรหับงบประมาณ
๕๓. อยุดหนยุนโรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือดตามโครงการจหัดการแขมู่งขหันกทฬาของรร.ตจาบลกงรถกหับตจาบลงธนว
๕๔. โครงการกมู่อสรห้างลานกทฬาพรห้อมครยุภหัณฑรกทฬาหรมือเครมืที่องออกกจาลหังกาย
๕๕. อยุดหนยุนศมนยรการศคึกษานอกระบบ  และตามอหัธยาศหัย(กศน.)ประจจาตจาบลกงรถ
๕๖. จหัดและสมู่งเสรธมใหห้มทโครงการกธจกรรมสจาหรหับเดก็ก เยาวชน และประชาชนเพมืที่อเตรทยม



รวม 13 975,000 12 1,145,000 10 1,135,000
57 5,263,000 56 4,794,000 51 6,016,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

1 100,000 1 100,000 1 100,000
0 0 1 45,000 1 45,000

1 100,000 2 145,000 2 145,000
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพบัฒนาดด้านการศศึกษา ศาสนา วบัฒนธรรมและประเพณท    รวมทบัพื้งสริพื้น 58 5,363,000 58 4,939,000 53 6,161,000

๔.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาการศศึกษา                       รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพหัฒนาดห้านการศคึกษา ศาสนา วหัฒนธรรมและประเพณท
๔.๒  แนวทางการพบัฒนา  การอนรุรบักษร์ ศริลปะ วบัฒนธรรมและจารทตประเพณท
๑ โครงการสมู่งเสรธมประเพณท วหัฒนธรรมตจาบลกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ - ๙
๒ โครงการกมู่อสรห้าง/ซมู่อมแซม ศาล ตา ปมป่ ทยุกหมมมู่บห้านในเขต เทศบาลตจาบลกงรถ

๔.๒  แนวทางการพบัฒนา  การอนรุรบักษร์ ศริลปะ วบัฒนธรรมและจารทตประเพณท     รวม=



ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

1 400,000 1 400,000 1 400,000
1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000

๓ จหัดจห้างประเมธนประสธทธธภาพการจหัดการททที่ดท 1 40,000 1 40,000 1 40,000
๔ จหัดซมืนอจหัดหารถจหักรยานยนตร 1 50,000 0 0 0 0

1 200,000 1 200,000 1 200,000
1 50,000 1 50,000 1 50,000

๗ โครงการอบรมและทหัศนศคึกษาดมงานผมห้บรธหาร สมาชธกฯพนหักงานเทศบาลและตหัวแทนชยุมชนฯลฯ 1 300,000 1 300,000 1 300,000
๘ โครงการอบรมและทหัศนศคึกษาดมงานเพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพของผมห้บรธหาร และพนหักงานเทศบาล 1 300,000 0 0 0 0
๙ จหัดหาวหัสดยุสจาหรหับใชห้ในการปฏธบหัตธงาน วหัสดยุสจานหักงาน วหัสดยุตมู่างๆ ฯลฯ 1 1,100,000 1 1,500,000 0 0
๑๐ คมู่าใชห้จมู่ายเพมืที่อการสาธารณมปโภคททที่จจาเปป็นในการปฏธบหัตธราชการ 1 600,000 1 700,000 1 800,000
๑๑ คมู่าใชห้จมู่ายเพมืที่อใหห้มาไดห้ซคึที่งบรธการททที่จจาเปป็นตห้องใชห้ในการปฏธบหัตธราชการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000

1 200,000 1 300,000 1 300,000
0 0 1 300,000 0 0

๑๔ โครงการเพธที่มประสธทธธภาพศมนยรการเรทยนรมห้โครงการอหันเนมืที่องมาจากพระราชดจารธ 1 10,000 1 10,000 1 10,000
๑๕ โครงการเยทที่ยมปลอบขวหัญบรรเทาทยุกขรใหห้กจาลหังใจแกมู่ผมห้ประสบภหัยผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการผมห้ดห้อยโอกาส 1 20,000 1 20,000 1 20,000

1 20,000 0 0 0 0
๑๗ ปรหับปรยุงภมมธทหัศนรสจานหักงานเทศบาลตจาบลกงรถ 1 200,000 1 200,000 1 200,000

1 100,000 1 100,000 1 100,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท)
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๕  การพหัฒนาดห้านการบรธหารกธการบห้านเมมืองททที่ดท  
 ๕.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาองคร์กร
๑ เงธนเดมือน/เงธนประจจาตจาแหนมู่งคมู่าจห้างลมกจห้างคมู่าตอบแทนหรมือสวหัสดธการตมู่างๆพคึงจะไดห้รหับตามสธทธธ
๒ คมู่าตอบแทนแกมู่คณะผมห้บรธหารสมาชธกสภา ทต.กงรถ

๕ จหัดบยุคลากรเขห้ารหับการอบรม/ประชยุม/สหัมนาเกทที่ยวกหับงานหนห้าททที่หรมือเปป็นประโยชรตมู่อองครกร
๖ คมู่าตอบแทนผมห้ปฏธบหัตธราชการอหันเปป็นประโยชนรแกมู่ ทต.กงรถ

๑๒ ปรหับปรยุง/บจารยุงรหักษา/ซมู่อมแซมทรหัพยรสธนสจาหรหับใชห้ในการปฏธบหัตธงาน
๑๓ ตธดตหันง/ขยาย ระบบหมห้อแปลงไฟฟป้าสจานหักงานเทศบาลตจาบลกงรถ

๑๖ จหัดทจาแผนททที่เทศบาลตจาบลกงรถ อหัตราสมู่วน ๑:๕๐,๐๐๐

๑๘ เลมือกตหันงสมาชธกสภาเทศบาลตจาบลกงรถ/นายกเทศมนตรทตจาบลกงรถ(กรณทแทนตจาแหนมู่งททที่วมู่าง)

(บาท) (บาท) (บาท)



๑๙ โครงการชมู่วยเหลมือศพ กรณทพนหักงานเทศบาลเสทยชทวธตระหวมู่างปฏธบหัตธหนห้าททที่ราชการ 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๒๐ โครงการสมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันกทฬาเทศบาลจหังหวหัดนครราชสทมา 1 50,000 1 50,000 1 50,000
๒๑ โครงการจห้างเหมาเอกชนดมแลรหักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตจาบลกงรถ 1 100,000 1 100,000 1 100,000

1 300,000 1 300,000 1 300,000
1 50,000 1 50,000 1 50,000

๒๔ โครงการปรหับปรยุงเวก็บไซตรเทศบาลตจาบลกงรถ 1 30,000 1 30,000 1 30,000
23 6,750,000 21 7,280,000 19 5,580,000

1 200,000 1 250000 1 300000
ของกรมสมู่งเสรธมฯ หรมือหนมู่วยงานอมืที่นจหัดใหห้มทการอบรมขคึนน

1 200,000 1 250,000 1 300,000

๑ โครงการพหัฒนาสมู่งเสรธมศมนยรรวมขห้อมมลขมู่าวสารการซมืนอหรมือการจห้างและสนหับสนยุนภารกธจ 1 20,000 1 20,000 1 20,000

๒ อยุดหนยุนการควบคยุม ปป้องกหัน ยาเสพตธดในหมมมู่บห้านและชยุมชนตจาบลกงรถ 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๓ โครงการอยุดหนยุนกองทยุนสวหัสดธการชยุมชนตจาบลกงรถ 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๔ โครงการอยุดหนยุนกองทยุนหลหักประกหันสยุขภาพตจาบล 1 200,000 1 200,000 1 200,000
๕ พหัฒนางานสาธารณาสยุขมมลฐานตจาบลกงรถ 1 135,000 1 135,000 1 135,000
๖ จหัดซมืนอรถนจนา 1 2,500,000 0 0 0 0
๗ โครงการจหัดระเบทยบการนวดเพมืที่อสยุขภาพทหันงในและนอกสถานประกอบการ 0 0 1 50,000 0 0

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

๘ โครงการจหัดระเบทยบสถานจจาหนมู่ายอาหารและแผงลอย 1 50,000 1 50,000 0 0
๙ โครงการจหัดทจาแผนททที่ทางยยุทธศาสตรรตจาบลกงรถ 1 100,000 1 100,000 0 0

8 3,065,000 8 615,000 5 415,000

๒๒ จหัดบยุคลากรเขห้ารหับการอบรม/ประชยุมสหัมนาเกทที่ยวกหับงานในหนห้าททที่หรมือเปป็นประโยชนรตมู่อองครกร
๒๓ โครงการปรหับปรยุงระบบเสทยงตามสาย/ซมู่อมแซมหอกระจายขมู่าว หมมมู่ททที่ ๑ - ๙

 ๕.๑  แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนาองคร์กร                         รวม=
๕.๒ แนวทางการ  พบัฒนาบรุคลากร
๑ จหัดบยุคลากรเขห้ารหับการอบรม/ประชยุม/สหัมนาเกทที่ยวกหับงานในหนห้าททที่หรมือเปป็นประโยชนรตมู่อองครกร

 ๕.๒ แนวทางการ  พบัฒนาบรุคลากร                                     รวม= 
๕.๓ แนวทางการพบัฒนา การพบัฒนาการใหด้บรริการประชาชน

ขององครกรปกครองสมู่วนทห้องถธที่น อจาเภอหห้วยแถลงประจจาปปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

(บาท) (บาท) (บาท)
๕.๓ แนวทางการพบัฒนาการใหด้บรริการประชาชน (ตส่อ)

๕.๓ แนวทางการพบัฒนาการใหด้บรริการประชาชน                              รวม=



   สจานหักปลหัด 1 430,000 0 0 0 0
   กองคลหัง 1 112,500 0 0 0 0
   กองชมู่าง 1 94,500 0 0 0 0
   กองการศคึกษา 1 59,500 0 0 0 0
   กองสาธารณสยุข 1 112,500 0 0 0 0
   งานสมู่งเสรธมการเกษตร 1 32,000 0 0 0 0

๒ จหัดหาวหัสดยุสจาหรหับใชห้ในการปฏธบหัตธงาน 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000
๓ คมู่าใชห้จมู่ายเพมืที่อใหห้มาไดห้ซคึที่งบรธการททที่จจาเปป็นตห้องใชห้ในการปฏธบหัตธราชการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000

1 800,000 1 900,000 1 1,000,000

9 2,941,000 3 2,200,000 3 2,300,000

ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑
ยยุทธศาสตรร จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ

๑ โครงการเพธที่มประสธทธธภาพดห้านการจหัดเกก็บภาษท 1 30,000 1 30,000 1 30,000
๒ โครงการจหัดทจาแผนททที่ภาษท 1 700,000 1 700,000 0 0
๓ จหัดจห้างประเมธนประสธทธธภาพการจหัดการททที่ดท 1 40,000 1 40,000 1 40,000
๔ โครงการเตรทยมความพรห้อมประชาชนตจาบลกงรถกห้าวสมมู่ประชาคมอาเซทยน 1 40,000 1 40,000 1 40,000

๕.๔ แนวทางการพบัฒนา   การพบัฒนาเครพที่องมพอเครพที่องใชด้ในการปฏริบบัตริงาน
๑ จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร ในการปฏธบหัตธงาน (ครยุภหัณฑรทหัที่วไป)

๔ ปรหับปรยุง/บจารยุงรหักษา/ซมู่อมแซมทรหัพยรสธนสจาหรหับใชห้ในการปฏธบหัตธงาน

๕.๔ แนวทางการพบัฒนา   การพบัฒนาเครพที่องมพอเครพที่องใชด้ในการปฏริบบัตริงาน    รวม=

(บาท) (บาท) (บาท)
๕.๗ แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนารายไดด้ของตบาบล



4 810,000 4 810,000 3 110,000
45 13,766,000 37 11,155,000 31 8,705,000

221 50,904,500 215 33,024,500 155 41,787,500

๕.๗ แนวทางการพบัฒนา  การพบัฒนารายไดด้ของตบาบล           รวม=
๕. ดด้านการบรริหารกริจการบด้านเมพองททที่ดท     รวมทบัพื้งสริพื้น

รวมทบัพื้ง ๕ ยรุทธศาสตรร์ =



1

บบัญชทสรรุปโครงการพบัฒนา

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 2,000,000
1 800,000
1 200,000
1 2,000,000
1 10,000,000
1 600,000
1 600,000
1 3,000,000
1 600,000
1 500,000
1 200,000
1 3,000,000
1 2,000,000

13 25,500,000

2

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ

 ผ. ๐๓

(บาท)

 ผ. ๐๓



โครงการ

1 350,000
1 300,000
1 200,000
1 500,000
1 500,000
1 150,000
1 300,000
1 200,000
1 200,000
1 100,000
1 250,000

11 3,050,000

3

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 700,000

(บาท)

 ผ. ๐๓

(บาท)



1 3,000,000

3

2 3,700,000

4

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 500,000
1 600,000
1 6,000,000
1 100,000
1 120,000
1 3,600,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



1 100,000
1 250,000
1 100,000
1 250,000
1 240,000
1 100,000
1 250,000
1 240,000
1 100,000
15 12,550,000

5

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 360,000

1 175,000

1 250,000

1 120,000
1 100,000

1 195,000
1 500,000
1 250,000
1 1,200,000
1 200,000
1 600,000
1 144,000
1 144,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



1 400,000
1 100,000
1 100,000
1 300,000
1 200,000
1 1,350,000
19 6,688,000

6

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 200,000
1 200,000
1 250,000
1 100,000
1 150,000
1 250,000
1 125,000
1 240,000
1 150,000
1 240,000
1 150,000
1 480,000
1 540,000
1 1,200,000
1 100,000
15 4,375,000
49 23,613,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



75 55,863,000

7

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 150,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
2 100,000
2 100,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000

17 950,000

8

 ผ. ๐๓

(บาท)

 ผ. ๐๓



รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 1,000,000
1 100,000
1 100,000
1 200,000
1 200,000

14 2,500,000
106 59,313,000

9

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ 6

(บาท)

 ผ. ๐๓

(บาท)



1 10,000
1 10,000
1 50,000
1 50,000
1 20,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 50,000
1 20,000
2 40,000
2 40,000
3 60,000
3 120,000
1 40,000
3 210,000
1 40,000
26 900,000

10

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

1 10,000
3 240,000
3 120,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



3 30,000
3 450,000
3 90,000
3 135,000
3 42,000
1 20,000
1 20,000
1 25,000
3 90,000
3 60,000
1 800,000
3 450,000
3 150,000
1 20,000
39 2,752,000

11

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 อยุดหนยุนสมู่วนกลาง
3 30,000
3 300,000
3 300,000
3 120,000
3 150,000
1 100,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



19 1,000,000

12

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 150,000
3 300,000
3 202,500
3 150,000
3 240,000
1 20,000
1 50,000
1 50,000
18 1,162,500

3 750,000
1 2,000,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



3 150,000
3 270,000
3 195,000
3 45,000
2 1,000,000
18 4,410,000

13

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 300,000
3 300,000
3 150,000
2 200,000
1 70,000

12 1,020,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



132 11,244,500

14

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 300,000
3 150,000
3 150,000
3 900,000
3 60,000
3 60,000
3 120,000
2 60,000
3 30,000
3 30,000
3 150,000
1 90,000
3 300,000
3 300,000
3 600,000
3 600,000
2 60,000
47 3,960,000

15

รวม ๓ ปปี

 ผ. ๐๓

(บาท)

 ผ. ๐๓



จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 300,000
3 150,000
3 90,000
3 90,000
3 90,000
3 90,000
3 150,000
3 150,000

24 1,110,000
71 5,070,000

16

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

14

(บาท)

 ผ. ๐๓

(บาท)



3 1,470,000
3 5,000,000
3 350,000
3 1,050,000
3 115,000
3 15,000
3 105,000
3 3,000
3 80,000
3 275,000

3 95,000
3 30,000
3 30,000
2 150,000
3 60,000
44 8,828,000

รวม ๓ ปปี 17

จจานวน งบประมาณ
โครงการ

2 10,000
3 90,000
3 60,000
2 47,000
3 90,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



3 30,000
3 90,000
3 60,000
3 145,000
3 530,000
3 195,000
3 23,000
3 30,000
3 75,000
3 180,000

43 1,655,000

รวม ๓ ปปี 18

จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 180,000
0 0
3 320,000
3 300,000
3 160,000
3 225,000
3 105,000
3 320,000
3 30,000
3 90,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



3 120,000
3 120,000
3 30,000
3 140,000

3 195,000
42 2,335,000

รวม ๓ ปปี 19

จจานวน งบประมาณ
โครงการ

9 165,000
1 70,000
2 200,000
2 100,000
3 350,000
3 90,000
3 1,200,000
3 225,000
3 600,000
3 105,000
3 150,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



35 3,255,000
164 16,073,000

20

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 300,000
2 90,000

5 390,000
169 16,463,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



21

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 1,200,000
3 7,500,000
3 120,000
1 50,000
3 600,000
3 150,000
3 900,000
1 300,000
2 2,600,000
3 2,100,000
3 300,000
3 800,000
1 300,000
3 30,000
3 60,000
1 20,000
3 600,000
3 300,000

22

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

 ผ. ๐๓

(บาท)

 ผ. ๐๓

(บาท)



3 90,000
3 150,000
3 300,000
3 900,000
3 150,000
3 90,000
63 19,610,000

3 750,000

3 750,000

3 60,000
0

3 90,000
3 90,000
3 600,000
3 405,000
1 2,500,000
1 50,000

23

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

2 100,000
2 200,000

21 4,095,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



1 430,000
1 112,500
1 94,500
1 59,500
1 112,500
1 32,000

3 3,600,000
3 300,000
3 2,700,000

15 7,441,000

24

รวม ๓ ปปี
จจานวน งบประมาณ
โครงการ

3 90,000
2 1,400,000
3 120,000
3 120,000

 ผ. ๐๓

(บาท)



11 1,730,000
113 33,626,000

591 125,716,500



บหัญชทประสานโครงการพหัฒนาองครกรปกครองสมู่วนทห้องถธที่น
โดย เทศบาลตจาบลกงรถ อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ตามกรอบการประสานททที่คณะกรรมการประสานแผนพหัฒนาทห้องถธที่นระดหับจหังหวหัดกจาหนด

ลจาดหับ หนมู่วยงานททที่
ททที่ ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑ รวม รหับผธดชอบ
1 โครงการปรหับปรยุงสภาพภมมธทหัศนรอมู่างเกก็บ 2,000,000   -   - 2,000,000

กองชมู่าง

2 โครงการกมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 6,000,000   -   - 6,000,000
สายหนห้าโรงเรทยนกงรถราษฎรรสามหัคคท ถคึง กองชมู่าง

3 โครงการกมู่อสรห้างสถานทสมบนจนาดห้วยกจาลหังไฟฟป้า 10,500,000   -   - 10,500,000
พรห้อมระบบทมู่อสมู่งนจนา บห้านหหัวทจานบพหัฒนา กองชมู่าง
หมมมู่ททที่ ๙

บหัญชทประสานโครงการพหัฒนาองครกรปกครองสมู่วนทห้องถธที่น
โดย เทศบาลตจาบลกงรถ อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผ. ๐๒

ยยุทธศาสตรรการพหัฒนาขององครกรปกครองสมู่วนทห้องถธที่นในเขตจหังหวหัดนครราชสทมา ดห้านททที่ ๑ , ๔

โครงการ/กธจกรรม งบประมาณ  (บาท)

อบจ.นครราชสทมา
นจนาซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ต.กงรถ

ทต.กงรถ

อบจ.นครราชสทมา

บห้านซมู่าเลมือดหมมมู่ททที่ ๓ (เชมืที่อมทางลาดยาง) ทต.กงรถ
(กวห้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

อบจ.นครราชสทมา

ทต.กงรถ

ผ. ๐๒



ตามกรอบการประสานททที่คณะกรรมการประสานแผนพหัฒนาทห้องถธที่นระดหับจหังหวหัดกจาหนด

ลจาดหับ หนมู่วยงานททที่
ททที่ ปปี ๒๕๕๙ ปปี ๒๕๖๐ ปปี ๒๕๖๑ รวม รหับผธดชอบ
4 10,700,000   -   - 10,700,000

(Asphaltic Concrete (AC) ) กองชมู่าง

5 6,000,000   -   - 6,000,000
(Asphaltic Concrete (AC) ) กองชมู่าง

6 6,000,000   -   - 6,000,000
(Asphaltic Concrete (AC) ) กองชมู่าง

รวมทบัพื้งสริพื้น  จบานวน  ๖ โครงการ 41,200,000 0 0 41,200,000

ยยุทธศาสตรรการพหัฒนาขององครกรปกครองสมู่วนทห้องถธที่นในเขตจหังหวหัดนครราชสทมา ดห้านททที่ ๑ , ๔

โครงการ/กธจกรรม งบประมาณ  (บาท)

โครงการกมู่อสรห้างถนนลาดยาง/แอสพหัสตธก อบจ.นครราชสทมา

สายบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ - สยุดเขตตจาบลกงรถ ทต.กงรถ
ไปทางบห้านนาตะคยุ  ต.ตะโก
โครงการกมู่อสรห้างถนนลาดยาง/แอสพหัสตธก อบจ.นครราชสทมา

สายบห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ - บห้านหธนโคน ทต.กงรถ
ต.หธนโคน 
โครงการกมู่อสรห้างถนนลาดยาง/แอสพหัสตธก อบจ.นครราชสทมา

สายบห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ - สยุดเขตตจาบลกงรถ ทต.กงรถ
ไปทางบห้านหนองนา ต.งธนว



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๒ พบัฒนาระบบโลจริสตริกสร์และการคด้าเพพที่อเปป็นศณูนยร์กลางความเจรริญของภาคอทสานและรองรบับประชาคมเศรษฐกริจอาเซทยน
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑  การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค และสาธารณณูปการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการขยุดลอกลจาหห้วยบห้าน โครงการขยุดลอกลจาหห้วยบห้านกงรถ 2,000,000   -   - มทลจาหห้วยไวห้กหัก
กงรถ หมมมู่ททที่ ๑ ในชมู่วงหนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตก เกก็บนจนาในชมู่วง

หนห้าแลห้ง
ลจาหห้วยไวห้ใชห้กหักเกก็บนจนา หห้วยของหมมมู่บห้าน

2 โครงการขยุดลอกสระนจนา โครงการขยุดลอกสระนจนาประปา 800,000   - มทนจนาประปา
ประปาหมมมู่บห้าน ในชมู่วงหนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตก ไวห้ใชห้ใน

บรธเวณสระนจนาประปาหมมมู่บห้าน หมมมู่บห้าน
บห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ สระนจนาประปาททที่สะอาดไวห้ใชห้

ภายในหมมมู่บห้าน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (ขรุดลอก)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑. เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง
หมมมู่ททที่ ๑  ต.กงรถ

๒.เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท จากลจาหห้วยบห้านกงรถ-สยุดเขตลจา

๑. เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง
หมมมู่บห้าน(สระสาธารณะประโยชนร

(สระสาธารณะประโยชนร) ๒.เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท
กงรถ หมมมู่ททที่ ๑ ต.กงรถ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (ขรุดลอก)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 โครงการขยุดลอกเหมมืองดธน เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้าน โครงการขยุดลอกเหมมืองดธน 200,000   -   - มทลจาหห้วยไวห้
บห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ มทแหลมู่งนจนาใชห้อยมู่างสะดวกแล จากนานายหนมนา บห้านกงรถ กหักเกก็บนจนาใน

ะสะอาด ชมู่วงหนห้าแลห้ง

4 โครงการขยุดลอกสระนจนา เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท โครงการขยุดลอกสระนจนาประปา   -   - 2,000,000 มทนจนาประปา
ประปาหมมมู่บห้านหหัวทจานบ สระนจนาประปาททที่สะอาดไวห้ใชห้ หมมมู่บห้านบรธเวณสระนจนาประปา ไวห้ใชห้ในหมมมู่
หมมมู่ททที่ ๒ ภายในหมมมู่บห้าน บห้าน

5 โครงการขยุดลอกขยายสระ เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้าน โครงการขยุดลอกขยายสระนจนาบห้าน   -   - 10,000,000 มทลจาหห้วยไวห้กหักเกก็
มทแหลมู่งนจนาใชห้อยมู่างสะดวก กหักเกก็บนจนาใน

ชมู่วงหนห้าแลห้ง
บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓

6 โครงการขยุดลอกสระนจนา เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท โครงการขยุดลอกสระนจนาประปา   - 600,000   - มทนจนาประปา
ประปาหมมมู่บห้านหนองบหัวรอง  สระนจนาประปาททที่สะอาดไวห้ใชห้ หมมมู่บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔ ไวห้ใชห้ใน

ภายในหมมมู่บห้าน หมมมู่บห้าน
บรธเวณสระนจนาหนองบหัวนห้อยและ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

7 โครงการขยุดลอกสระนจนา เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท โครงการขยุดลอกสระนจนาประปา   - 600,000   - มทนจนาประปา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

หมมมู่ททที่ ๑ ต.กงรถ - ลจาหห้วยบห้าน
กงรถ หมมมู่ททที่ ๑ ต.กงรถ 

หมมมู่บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ต.กงรถ

นจนาบห้านซมู่าเลมือด(บรธเวณปป่า ซมู่าเลมือด(บรธเวณปป่าทจาเลของ
ทจาเลของหมมมู่บห้าน) หมมมู่บห้าน) หมมมู่ททที่ ๓

หมมมู่ททที่ ๔ (จจานวน๒ สระ)  ต.กงรถ (จจานวน ๒  สระ) 

สระนจนา-หนองบหัวใหญมู่

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (ขรุดลอก)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



ประปาหมมมู่บห้านโคกแค หมมมู่๗ สระนจนาประปาททที่สะอาดไวห้ใชห้ หมมมู่บห้านบรธเวณสระนจนาประปา ไวห้ใชห้ใน
ภายในหมมมู่บห้าน หมมมู่บห้าน

8 โครงการขยุดลอกลจาหห้วย โครงการขยุดลอกลจาหห้วยบห้าน   -   - 3,000,000 มทลจาหห้วยไวห้
บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่๙ ในชมู่วงหนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตก กหักเกก็บนจนาใน

บรธเวณลจาหห้วยบห้านหหัวทจานบ ชมู่วงหนห้าแลห้ง
ลจาหห้วยไวห้ใชห้กหักเกก็บนจนา

9 โครงการขยุดลอกสระนจนา เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท โครงการขยุดลอกสระนจนาประปา   - 600,000   - มทนจนาประปา
ประปาหมมมู่บห้านหหัวทจานบ สระนจนาประปาททที่สะอาดไวห้ใชห้ หมมมู่บห้านบรธเวณสระนจนาประปา ไวห้ใชห้ใน
พหัฒนา หมมมู่ททที่๙ ตจาบลกงรถ ภายในหมมมู่บห้าน หมมมู่บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่บห้าน

10 โครงการขยุดลอก โครงการขยุดลอกสระคมตระคห้อ 500,000   -   - มทลจาหห้วยไวห้กหัก
สระคมตระครห้อ บห้านกงรถ ในชมู่วงหนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตก เกก็บนจนาในชมู่วง
หมมมู่ททที่๑ หนห้าแลห้ง

ลจาหห้วยไวห้ใชห้กหักเกก็บนจนา หห้วยของหมมมู่บห้าน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

11 โครงการขยุดลอกสระคคึกฤทธธธิ์ เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้าน โครงการขยุดลอกสระคคึกฤทธธธิ์ 200,000   -   - มทสระนจนาไวห้
บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖ มทแหลมู่งนจนาใชห้อยมู่างสะดวกและ บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖ กหักเกก็บนจนาใน

สะอาด ชมู่วงหนห้าแลห้ง

หมมมู่บห้านโคกแค หมมมู่ททที่  ๗  ต.กงรถ
๑. เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง

หหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙  ต.กงรถ
๒.เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท

พหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙  ต.กงรถ

หมมมู่ททที่  ๙  ต.กงรถ
๑. เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง

บห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑  ต.กงรถ
๒.เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท จากลจาหห้วยบห้านกงรถ-สยุดเขตลจา

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (ขรุดลอก)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



12 โครงการขยุดลอกลจานจนามาศ เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้าน โครงการขยุดลอกลจานจนามาศ   -   - 3,000,000 มทลจาหห้วยไวห้
มทแหลมู่งนจนาใชห้อยมู่างสะดวกและ กหักเกก็บนจนาใน

ตจาบลกงรถ สะอาด ตจาบลกงรถ ชมู่วงหนห้าแลห้ง
13 โครงการขยุดลอก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้าน ขยุดลอกสระหนองขาม 2,000,000   -   - มทสระนจนาไวห้

สระหนองขาม มทแหลมู่งนจนาใชห้อยมู่างสะดวกและ บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔ กหักเกก็บนจนาใน
บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔ สะอาด ชมู่วงหนห้าแลห้ง

บห้านหนองบหัวรอง-ทมู่าตะกยุต บห้านหนองบหัวรอง-ทมู่าตะกยุต



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก
กองชมู่าง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

ประชาชนในการใชห้นจนา
ประปา

2
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในหนห้า

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในหนห้า

๒.เพมืที่อความสะดวกของ



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เพมืที่อความสะดวกของ กองชมู่าง
ประชาชนในการใชห้นจนา
ประปา

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก
เพมืที่อความสะดวกของ กองชมู่าง
ประชาชนในการใชห้นจนา
ประปา

3
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เพมืที่อความสะดวกของ กองชมู่าง

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้า

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้า



ประชาชนในการใชห้นจนา
ประปา

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก
เพมืที่อความสะดวกของ กองชมู่าง
ประชาชนในการใชห้นจนา
ประปา

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

4
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้า

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้า

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้า



เพมืที่อความสะดวกของ กองชมู่าง
ประชาชนในการใชห้นจนา
เพมืที่อการเกษตร

กองชมู่าง
หนห้าแลห้ง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

๑.ประชาชนมทนจนาใชห้ในชมู่วง

๒.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้า



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๒ พบัฒนาระบบโลจริสตริกสร์และการคด้าเพพที่อเปป็นศณูนยร์กลางความเจรริญของภาคอทสานและรองรบับประชาคมเศรษฐกริจอาเซทยน
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑  การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค และสาธารณณูปการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการกมู่อสรห้าง มททมู่อระบายนจนา
ชมู่วงหนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตก คมระบายนจนา ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

  - 350,000   -
บห้านกงรถราษฎรรสามหัคคท สหัญจรไปมา ราษฎรรสามหัคคทยาวประมาณ๓๕๐เมตร

ตา หมมมู่ททที่ ๑ ประสธทธธภาพมากขคึนน ความ ยาวประมาณ  ๓๐๐  เมตร   - 300,000   -

2 โครงการกมู่อสรห้าง  - 200,000   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

นายเลธศ  ซคึมกลาง หมมมู่ททที่ ๒ 
สหัญจรไปมา

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (รส่องระบายนบพื้า/คณูระบายนบพื้า คสล.)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหังใน โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา
๑จากวหัดบห้านกงรถ-โรงเรทยน ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้ททที่ ๑.จากวหัดบห้านกงรถ-โรงเรทยนบห้านกงรถ

๒.จากบห้านนางปยุม - ศาลปมป่ ๓.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท ๒.จากบห้านนางปยุม-ศาลปมป่ตา หมมมู่ททที่ ๑

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คมระบายนจนาจากบห้านนายสมนคึก - บห้าน

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้ททที่
(ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (รส่องระบายนบพื้า/คณูระบายนบพื้า คสล.)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 โครงการกมู่อสรห้าง   - 500,000   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

นจนาบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ 
นจนาบห้านซมู่าเลมือด ประสธทธธภาพมากขคึนน

4 โครงการกมู่อสรห้าง เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหังใน   - 500,000   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

หนห้าวหัดหนองบหัวรอง บห้านหนองบหัวรอง  
วหัดหนองบหัวรอง

5 โครงการกมู่อสรห้าง 150,000   -   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

บห้านนายมะลธ  ขาวมะเรธง หมมมู่ททที่ ๕
บห้านนายมะลธ  ขาวมะเรธง หมมมู่ททที่ ททที่สหัญจรไปมา
หมมมู่ททที่ ๕

ประสธทธธภาพมากขคึนน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

6 โครงการกมู่อสรห้าง   - 300,000   - มททมู่อระบายนจนา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหังใน โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา คสล.
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คมระบายนจนา สายจากทางรถไฟ-อมู่างเกก็บ
สายจากทางรถไฟ-อมู่างเกก็บ ๒.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท

(ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร)

โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา/ คสล.
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา สายกลางบห้าน จากบห้านนายหนมนา -
จากบห้านนายหนมนา - หนห้า

หมมมู่ททที่๔(ความยาวประมาณ๕๐๐เมตร)
๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหังใน โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา

รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คมระบายนจนาสายจากบห้านนายดวน ชมืที่นชม- 
จากบห้านนายดวน ชมืที่นชม - ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้

หมมมู่ททที่๔(ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร)
๓.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (รส่องระบายนบพื้า/คณูระบายนบพื้า คสล.)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา/คม



หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน
จากบห้านนายปปปั่น คายสมง บห้านนายทหัที่ว กลห้าวาจา  หมมมู่ททที่  ๖

ประสธทธธภาพมากขคึนน
กลห้าวาจา  หมมมู่ททที่  ๖ สายกลางบห้าน

7 โครงการกมู่อสรห้าง 200,000   -   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก คมระบายนจนา ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

สหัญจรไปมา
บห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗

ประสธทธธภาพมากขคึนน
8 โครงการกมู่อสรห้าง 200,000   -   - มททมู่อระบายนจนา

หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก คมระบายนจนา ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

บห้านนายดท สงมู่างาม สหัญจรไปมา สงมู่างาม หมมมู่ททที่  ๗

ประสธทธธภาพมากขคึนน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

9 โครงการกมู่อสรห้าง 100,000   -   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

บห้านนายจจาปปี ตะสมงเนธน หมมมู่ททที่ ๕
บห้านนายจจาปปี ตะสมงเนธน ททที่สหัญจรไปมา

รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา ระบายนจนาจากบห้านนายปปปั่น คายสมงเนธน-
๒.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท

เนธน - บห้านนายทหัที่ว (ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร)

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา
จากบห้านน.ส.โมง โผงาม - ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้ททที่ จากบห้านน.ส.โมง โผงาม - บห้าน 
บห้าน น.ส.สยุนทร บยุราคร น.ส.สยุนทร บยุราคร บห้านโคกแค หมมมู่ททที่๗

๓.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท (ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร)

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหัง โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา
จากบห้านนายทหัน สมรมู่าง - ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้ททที่ จากบห้านนายทหัน สมรมู่าง-บห้านนายดท 

๓.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท (ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (รส่องระบายนบพื้า/คณูระบายนบพื้า คสล.)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหังใน โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คมระบายนจนา จากบห้านนายชาญณรงคร - 
จากบห้านนายชาญณรงคร - ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้

(ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร)



หมมมู่ททที่ ๕
ประสธทธธภาพมากขคึนน

10 โครงการกมู่อสรห้าง 250,000   -   - มททมู่อระบายนจนา
หนห้าฝนและชมู่วงททที่มทฝนตกหนหัก ไวห้ใชห้ในหมมมู่บห้าน

บห้านนางสวมู่าง จหันทพร หมมมู่ททที่ ๕
บห้านนางสวมู่าง จหันทพร ททที่สหัญจรไปมา
หมมมู่ททที่ ๕

ประสธทธธภาพมากขคึนน

๓.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท

๑.เพมืที่อแกห้ไขปปญหานจนาทมู่วมขหังใน โครงการกมู่อสรห้าง/รมู่องระบายนจนา
รมู่องระบายนจนา/คมระบายนจนา คมระบายนจนา จากสทที่แยกกลางบห้าน - 
จากสทที่แยกกลางบห้าน - ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้

๓.เพมืที่อใหห้การระบายนจนามท



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

ความปลอดภหัยมากยธที่งขคึนน
กองชมู่าง

ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่ใกลห้เคทยง
2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในชมู่วงหนห้า

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๓.ผมห้ททที่อาศหัยสหัญจรไปมามท

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในชมู่วงหนห้า

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ฝนหรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา
ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในชมู่วงหนห้าฝน กองชมู่าง
หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

กองชมู่าง
หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

ความปลอดภหัยมากยธที่งขคึนน

3
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในชมู่วงหนห้า

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้าฝน

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๓.ผมห้ททที่อาศหัยสหัญจรไปมามท

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้าฝน



หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

กองชมู่าง
หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

กองชมู่าง
หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

4
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้าฝน

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังในชมู่วงหนห้าฝน

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้าฝน

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น



ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

ความปลอดภหัยมากยธที่งขคึนน
กองชมู่าง

หรมือในชมู่วงททที่ฝนตกหนหัก

เหมก็นรบกวนผมห้ททที่อยมมู่บรธเวณ
ใกลห้เคทยงและผมห้ททที่สหัญจรไปมา

ความปลอดภหัยมากยธที่งขคึนน

๓.ผมห้ททที่อาศหัยสหัญจรไปมามท

๑.ไมมู่มทนจนาทมู่วมขหังชมู่วงหนห้าฝน

๒.ลดปปญหานจนาทมู่วมขหังสมู่งกลธที่น

๓.ผมห้ททที่อาศหัยสหัญจรไปมามท



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๒ พบัฒนาระบบโลจริสตริกสร์และการคด้าเพพที่อเปป็นศณูนยร์กลางความเจรริญของภาคอทสานและรองรบับประชาคมเศรษฐกริจอาเซทยน
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑  การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค และสาธารณณูปการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 ๑เพมืที่อใหห้การสหัญจรไปมาใน   -   - 700,000 มทสะพานไวห้
หมมมู่บห้านมทความสะดวกสบายและ ใชห้สหัญจรไป

บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ความปลอดภหัยมากยธที่งขคึนน บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ มาไดห้สะดวก
ขคึนน

สหัญจรไปมา
2 ๑เพมืที่อใหห้การสหัญจรไปมาใน 3,000,000   -   - มทสะพานไวห้

หมมมู่บห้านมทความสะดวกสบายและ ใชห้สหัญจรไป
หนห้าวหัดหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ความปลอดภหัยมากยธที่งขคึนน หนห้าวหัดหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ มาไดห้สะดวก

ขคึนน
สหัญจรไปมา

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า (สะพาน/ทางขด้าม/ฝาย/เหมพอง/ทส่อสส่งนบพื้า ฯลฯ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกมู่อสรห้างสะพาน/ทางขห้าม โครงการกมู่อสรห้างสะพาน/ทางขห้าม
ลจานจนา (บรธเวณฝายนจนาลห้น) ลจานจนา (บรธเวณฝายนจนาลห้น)

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้ททที่

โครงการกมู่อสรห้างสะพาน/ทางขห้าม โครงการกมู่อสรห้างสะพาน/ทางขห้าม
ลจานจนา/กมู่อสรห้างสะพานขห้ามหห้วย ลจานจนา/กมู่อสรห้างสะพานขห้ามหห้วย

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยของผมห้ททที่



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนผมห้ใชห้สะพานมท กองชมู่าง
ความสะดวกสบายและ
ความปลอดภหัยมาก
ยธที่งขคึนน

ประชาชนผมห้ใชห้สะพานมท กองชมู่าง
ความสะดวกสบายและ
ความปลอดภหัยมาก
ยธที่งขคึนน



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๒ พบัฒนาระบบโลจริสตริกสร์และการคด้าเพพที่อเปป็นศณูนยร์กลางความเจรริญของภาคอทสานและรองรบับประชาคมเศรษฐกริจอาเซทยน
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑  การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค และสาธารณณูปการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 500,000   -   - มทถนนคอนกรทต
สายจากสามแยกหนห้าโรงเรทยน ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม สายจากสามหนห้าโรงเรทยนกงรถ ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

2 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 600,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

3 เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท 6,000,000   -   - มทถนนลาดยาง
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ทางลาดยางบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ทางลาดยางบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

กงรถราษฎรรสามหัคคท - สทที่แยกศาลา ราษฎรรสามหัคคท-สทที่แยกศาลาประชาคม
ประชาคม หมมมู่ททที่ ๑ ต.กงรถ ต.กงรถ กวห้าง ๕เมตร ยาว ๒๐๐เมตร

สายจากหนห้าวหัดบห้านกงรถ - บห้าน สายจากหนห้าวหัดบห้านกงรถ - บห้าน
กงรถนห้อย หมมมู่ททที่ ๑  ต.กงรถ กงรถนห้อย หมมมู่ททที่ ๑ ต.กงรถ

(กวห้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร)
กมู่อสรห้างถนนลาดยาง/แอสฟปลทรตธก กมู่อสรห้างถนนลาดยาง/แอสฟปลทรตธก
สายจากบห้านกงรถนห้อย หมมมู่ททที่ ๑ - สายจากบห้านกงรถนห้อย หมมมู่ททที่ ๑ -

ต.กงรถ (กวห้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

4 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก    สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก 100,000   -   - มทถนนหธนคลยุก
จากหนห้าวหัดบห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม จากหนห้าวหัดบห้านกงรถ หมมมู่ททที่  ๑ ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

5 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก    สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก 120,000   -   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

6 กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุก 3,600,000   -   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ทางลาดยางบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ทางลาดยางบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ขคึนน
ปลอดภหัย

7 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   - 100,000   - มทถนนหธนคลยุก
เสห้นหลหังโรงเรทยนบห้านหหัวทจานบ ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม เสห้นหลหังโรงเรทยนบห้านหหัวทจานบ ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

8 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 250,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ต.กงรถ - บห้านซมู่าเลมือด ( ไปทาง ต.กงรถ-บห้านนาตะคยุ
นาตะคยุ) ต.งธนว (กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

จากนานายรหัตนร  คนคง - นานาย จากนานายรหัตนร  คนคง-นานายเสรธง
เสรธง  จธนดาพหันธร หมมมู่ ๑ ต.กงรถ จธนดาพหันธร หมมมู่ ๑ ต.กงรถ

(กวห้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)

สายจากบห้านกงรถนห้อย หมมมู่ททที่ ๑ - สายจากบห้านกงรถนห้อย หมมมู่ททที่ ๑ -

ต.กงรถ (กวห้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร)

หมมมู่ททที่  ๒ ต.กงรถ หมมมู่ททที่  ๒  ต.กงรถ
(กวห้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

สายจากทางเขห้าหมมมู่บห้านหหัวทจานบ- สายจากทางเขห้าหมมมู่บห้านหหัวทจานบ  -



ศาลาประชาคมหมมมู่บห้านหหัวทจานบ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ศาลาประชาคมหมมมู่บห้านหหัวทจานบ ขคึนน
ปลอดภหัย

9 กมู่อสรห้างถนนดธน เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนดธน   - 100,000   - มทถนนคอนกรทต
สายจากบห้านนายปลหัที่ง  เตก็มสห้ม ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม สายจากบห้านนายปลหัที่ง  เตก็มสห้ม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
สามแยกบห้านหนองนา ปลอดภหัย สามแยกบห้านหนองนา

10 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 250,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านนางเหวา  จธตรดท ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนางเหวา  จธตรดท ขคึนน
ปลอดภหัย

11 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   - 240,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ประปาบห้านกงรถ หมมมู่ททที่  ๑ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ประปาบห้านกงรถ หมมมู่ททที่  ๑ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

12 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   - 100,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

เมรยุวหัดบห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่  ๒ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

13 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 250,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

หมมมู่ททที่  ๒  ต.กงรถ หมมมู่ททที่  ๒  ต.กงรถ
(กวห้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)

บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่  ๒  ต.กงรถ - บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่  ๒  ต.กงรถ -

(กวห้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร )

สายจากบห้านนายสวหัสดธธิ์ รหักพธนธจ - สายจากบห้านนายสวหัสดธธิ์ รหักพธนธจ - 

บห้านหหัวทจานบ  หมมมู่ททที่  ๒  ต.กงรถ (กวห้าง  ๕ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

สายจากทางขห้ามหห้วยบห้านกงรถ - สายจากทางขห้ามหห้วยบห้านกงรถ -

(กวห้าง  ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

สายจากหนห้าวหัดบห้านหหัวทจานบ - สายจากหนห้าวหัดบห้านหหัวทจานบ -
เมรยุวหัดบห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่๒ ต.กงรถ

(กวห้าง  ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร) (กวห้าง  ๓ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

จากศาลาประชาคมหมมมู่บห้าน - จากศาลาประชาคมหมมมู่บห้าน -



บห้านนายดมู่อน  บห้านหหัวทจานบ  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนายดมู่อน  บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่๒ ขคึนน
ปลอดภหัย

14 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกสายจาก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจาก   - 240,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

15 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก จาก 100,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ธนโชตธ บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

16 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจาก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจาก   - 360,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

17 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 175,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

18 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก จาก 250,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

หมมมู่ททที่ ๒  ต.กงรถ (กวห้าง  ๕ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

บห้านนายประเสรธฐ-ลจาหห้วยตะเคทยน บห้านนายประเสรธฐ - ลจาหห้วยตะเคทยน
บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ ต.กงรถ บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ ต.กงรถ

(กวห้าง  ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร)

จากบห้านนายเสกสรรคร - บห้านนาย บห้านนายเสกสรรคร - บห้านนายธนโชตธ
บห้านซมู่าเลมือด  หมมมู่ททที่  ๓  ต.กงรถ

ต.กงรถ (กวห้าง  ๔ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือด-บห้านซมู่าเลมือด โรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือด-บห้านซมู่าเลมือด
นห้อย หมมมู่ททที่ ๓ ต.กงรถ นห้อย หมมมู่ททที่ ๓ ต.กงรถ

(กวห้าง  ๖ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร)

จากบห้านนายอยุดม-บห้านนายเสถทยร จากบห้านนายอยุดม - บห้านนายเสถทยร
บห้านซมู่าเลมือด  หมมมู่ททที่  ๓  ต.กงรถ บห้านซมู่าเลมือด  หมมมู่ททที่  ๓  ต.กงรถ

(กวห้าง  ๓.๕ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

สายจากสระนจนาวหัดบห้านซมู่าเลมือด - สระนจนาวหัดบห้านซมู่าเลมือด - บห้านนาย



ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
เลทยบโรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓ ปลอดภหัย

19 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก สาย 140,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ลจาพคึง บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

20 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 100,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

สมู่งเสรธมสยุขภาพตจาบลบห้านซมู่าเลมือด ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ เสรธมสยุขภาพตจาบลบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่๓ ขคึนน
ปลอดภหัย

21 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 195,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านนายหลยุน มะลธเลธศ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนายหลยุน มะลธเลธศ ขคึนน
ปลอดภหัย

22 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก สาย 500,000   -   - มทถนนคอนกรทต
สายจากบห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔ ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

บห้านนายหมหัที่น เสารรพะเนา (เสห้น หมหัที่น เสารรพะเนา(เสห้นเลทยบโรงเรทยน
บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ต.กงรถ)

ต.กงรถ) (กวห้าง  ๕ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

สายจากบห้านนายเขทยว - บห้านนาง จากบห้านนายเขทยว - บห้านนางลจาพคึง
บห้านซมู่าเลมือด  หมมมู่ททที่  ๓  ต.กงรถ

ต.กงรถ (กวห้าง  ๓.๕ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร)
(โครงการตมู่อเนมืที่อง)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จากวหัดบห้านซมู่าเลมือด - โรงพยาบาล จากวหัดบห้านซมู่าเลมือด - โรงพยาบาลสมู่ง

หมมมู่ ๓  ต.กงรถ ต.กงรถ
(กวห้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐เมตร)

จากวหัดบห้านนางบยุญเฮทยง ชยุมกวห้าง - จากวหัดบห้านนางบยุญเฮทยง ชยุมกวห้าง - 

บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ ๔  ต.กงรถ (กวห้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร)

จากบห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔  -
ต.กงรถ - บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ต.กงรถ

(กวห้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร)



23 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 250,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ถคึงหนห้าวหัดบห้านหนองบหัวรอง ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ถคึงหนห้าวหัดบห้านหนองบหัวรอง ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

24 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   -   - 1,200,000 มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

หนองขาม บห้านหนองบหัวรอง ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

25 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 200,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านนายเงธน บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่๕  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนายเงธน บห้านโนนขทนตยุมู่น  หมมมู่ททที่ ๕ ขคึนน
ปลอดภหัย

26 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   - 600,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ทางเชมืที่อมบห้านหธนโคน ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ทางเชมืที่อมบห้านหธนโคน ขคึนน
ปลอดภหัย

27 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   - 144,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

สมู่งนจนาบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

สายจากบห้านหธนโคน(สยุด คสล.เกมู่า) สายจากบห้านหธนโคน(สยุด คสล.เกมู่า)

หมมมู่ททที่ ๔ ต.กงรถ (กวห้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จากบห้านนายเดทที่ยว - ลจาหห้วย จากบห้านนายเดทที่ยว-ลจาหห้วยหนองขาม
บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔  ต.กงรถ

หมมมู่ททที่ ๔ ต.กงรถ (กวห้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร)

จากประปาบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่๕ - จากอมู่างเกก็บนจนาบห้านโนนขทนตยุมู่น -

ต.กงรถ (กวห้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)

จากบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ต.กงรถ - จากบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ต.กงรถ -

(กวห้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร)

จากสามแยกบห้านโนนขทนตยุมู่น -คลอง จากสามแยกบห้านโนนขทนตยุมู่น - คลอง
สมู่งนจนาบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ต.กงรถ

ต.กงรถ (กวห้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

28 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก     สาย 144,000   -   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ทางเชมืที่อมบห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ ตงกงรถ ขคึนน
ปลอดภหัย

29 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก   - 400,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม จากบห้านนางภหัทร บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖ ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ศาลปมป่ตาของหมมมู่บห้าน ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

30 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก   - 100,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ นางสหังวาล บยุปผานธล บห้านสทที่แยก ขคึนน
ปลอดภหัย

31 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกเสห้นจาก 100,000   - มทถนนหธนคลยุก
เสห้นจากศาลปมป่ตา บห้านสทที่แยก หมมมู่๖ ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ หมมมู่บห้านไปทางบห้านหนองเมมืองตจที่า ขคึนน
หนองเมมืองตจที่า ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จากบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ต.กงรถ - จากบห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ต.กงรถ -
ทางเชมืที่อมบห้านกงรถ หมมมู่ททที่๑ ต.กงรถ
(บรธเวณถนนดธนเกมู่า) (บรธเวณถนนดธนเกมู่า)

(กวห้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)

จากบห้านนางภหัทร หมมมู่ททที่๖ ต.กงรถ -
ต.กงรถ - ศาลปมป่ตาของหมมมู่บห้าน
(กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร)

เสห้นจากถนนใหญมู่สาย ๒๒๖ -บห้าน เสห้นจากถนนใหญมู่สาย ๒๒๖ - บห้าน
นางสหังวาล-บยุปผานธล  บห้านสทที่แยก  
หมมมู่ททที่ ๖ ต.กงรถ (กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร)

ศาลปมป่ตา บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖ -สยุดเขต
 ต.กงรถ-สยุดเขตหมมมู่บห้านไปทางบห้าน

(กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑,๕๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



32 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 300,000   - มทถนนคอนกรทต
จากบห้านนางลจาพอง แยห้มกระโทก ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม จากบห้านนางลจาพอง แยห้มกระโทก ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
สาย ๒๒๖ ปลอดภหัย

33 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 200,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม จากบห้านนายหมหัที่น สมรมู่างถคึงบห้าน ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

นายมหันสยุขสมหัย  บห้านโคกแค  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ นายมหันสยุขสมหัย  บห้านโคกแค  หมมมู่ททที่๗ ขคึนน
ปลอดภหัย

34 กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุก สายจาก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนหธนคลยุก สายจาก 1,350,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

35 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 200,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ประชาคมบห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ประชาคมบห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

36 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก   - 200,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ นายอหันงเจรธญศธลปป์ บห้านหนองซจา ขคึนน

(บาท) (บาท) (บาท)

บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่๖ - ถนนใหญมู่ หมมมู่ททที่ ๖ ต.กงรถ - ถนนใหญมู่สาย๒๒๖
(กวห้าง  ๖  เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

จากบห้านนายหมหัที่น สมรมู่าง - บห้าน

หมมมู่ททที่ ๗ ต.กงรถ (กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

ประปาหมมมู่บห้าน กงรถ-บห้านโคกแค ประปาหมมมู่บห้าน กงรถ-บห้านโคกแค
บห้านโคกแค  หมมมู่ททที่ ๗ ต.กงรถ บห้านโคกแค  หมมมู่ททที่ ๗ ต.กงรถ

(กวห้าง  ๓  เมตร  ยาว ๑,๕๐๐ เมตร)

สายหนห้าวหัดบห้านหนองซจา - ศาลา เสห้นจากหนห้าวหัดบห้านหนองซจา - ศาลา

ต.กงรถ (กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

สายจากบห้านนายณรงคร  สธบมา - เสห้นจากบห้านนายณรงคร สธมมา-บห้าน
บห้านนายอหันง-เจรธญศธลปป์ 



ปลอดภหัย

37 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 250,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านนายทองออน  โพธธธิ์เกตยุ  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนายทองออน  โพธธธิ์เกตยุ  ขคึนน
ปลอดภหัย

38 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก สาย   - 100,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

สาน บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่๙ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

39 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 150,000   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

สามแยกบห้านหหัวทจานบพหัฒนา ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ สามแยกบห้านหหัวทจานบพหัฒนา ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

40 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 250,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านนางเหวา  จธตรดท ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนางเหวา  จธตรดท ขคึนน
ปลอดภหัย

41 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก   - 125,000   - มทถนนคอนกรทต
จากบห้านนายสมนห้อย  เอทที่ยมสะอาด ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม
บห้านนายชนธน  หาญกธจ  ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนายชนธน  หาญกธจ  ขคึนน

บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ต.กงรถ หมมมู่ททที่๘ ต.กงรถ
(กวห้าง  ๔  เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

สายจากบห้านนางอรธยา  วธเศษดท - สายจากบห้านนางอรธยา  วธเศษดท - 

บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่  ๘ ต.กงรถ บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่  ๘  ต.กงรถ
(กวห้าง  ๕  เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร)

เสห้นจากบห้านนางวรรณา-บห้านนาง จากบห้านนางวรรณา - บห้านนางสาน
บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ ต.กงรถ

ต.กงรถ (ความกวห้าง  ๕  เมตร ยาว ๕๐เมตร)

สายจากบห้านนางวรรณา คงปป้อม - สายจากบห้านนางวรรณา คงปป้อม -

หมมมู่ททที่๙ ต.กงรถ (ความกวห้าง ๖  เมตร ยาว ๕๐เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

สายจากบห้านนางไปลมู่  หาญกลห้า - สายจากบห้านนางไปลมู่  หาญกลห้า -

บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่๙ ต.กงรถ (ความกวห้าง ๕  เมตรยาว ๑๐๐เมตร)

จากบห้านนายสมนห้อย เอทที่ยมสะอาด -



บห้านหหัวทจานบพหัฒนาหมมมู่  ๙ ปลอดภหัย

42 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   - 240,000   - มทถนนหธนคลยุก
จากบห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม สายจากบห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่๙ ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

43 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 150,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

44 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย   - 240,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

กงรถ หมมมู่ททที่๑ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ กงรถ หมมมู่ททที่๑ ขคึนน
ปลอดภหัย

45 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก   - 150,000   - มทถนนคอนกรทต
สายจากสทที่แยกบห้านนายสมเกทยรตธธิ์ ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม สายจากสทที่แยกบห้านนายสมเกทยรตธธิ์ ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ปลอดภหัย

46 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย   -   - 480,000 มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านหหัวทจานบพหัฒนาหมมมู่  ๙  ต.กงรถ
ต.กงรถ  (ความกวห้าง  ๕  เมตรยาว ๕๐เมตร)

ต.กงรถ-เสห้นโรงสมบนจนาของหมมมู่บห้าน ต.กงรถ - เสห้นโรงสมบนจนาของหมมมู่บห้าน
(ความกวห้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร)

สายจากบห้านนายพล-บห้านนายแถว สายจากบห้านนายพล - บห้านนายแถว
บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ ต.กงรถ

ต.กงรถ (กวห้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จากบห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ - บห้าน จากบห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ - บห้าน

(ความกวห้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร)

รหักพธนธจ - บห้านนางลจาพอง ทดบยุญ รหักพธนธจ - บห้านนางลจาพอง ทดบยุญ
บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ต.กงรถ บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ต.กงรถ

 (ความกวห้าง ๓ เมตรยาว ๑๐๐เมตร)

จากบห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔(ทาง จากบห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่๔(ทางทธศ



ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ขคึนน
ซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ปลอดภหัย

47 เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก สายจาก   -   - 540,000 มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

โรงสมบนจนากจาลหังไฟฟป้าบห้าน ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ ทางโรงสมบนจนากจาลหังไฟฟป้าบห้าน ขคึนน
หนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔ ปลอดภหัย หนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

48 กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุก   สาย   - 1,200,000   - มทถนนหธนคลยุก
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

อมู่างเกก็บนจนาบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ อมู่างเกก็บนจนาบห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่๓ ขคึนน
ปลอดภหัย

49 กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก เพมืที่อใหห้ประชาชนในหมมมู่บห้านมท กมู่อสรห้างถนนคอนกรทตเสรธมเหลก็ก 150,000   -   - มทถนนคอนกรทต
ถนนสจาหรหับใชห้ในการคมนาคม ในหมมมู่บห้านเพธที่ม

บห้านนายจจาปปี ตะสมงเนธน หมมมู่ททที่ ๕ ไดห้อยมู่างสะดวกรวดเรก็วและ บห้านนายจจาปปี ตะสมงเนธน หมมมู่ททที่ ๕ ขคึนน
ปลอดภหัย

ทธศตะวหันตกบห้านหธนโคน) - บห้าน ตะวหันตกบห้านหธนโคน)-บห้านซมู่าเลมือด
(ความกวห้าง ๔ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร)

กมู่อสรห้างถนนเสรธมหธนคลยุกจากคสล.
บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔ (ไปทาง คสล.บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔ (ไป

(ความกวห้าง ๓ เมตรยาว ๖๐๐ เมตร)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๑  การกส่อสรด้างปรบับปรรุง บบารรุงรบักษาถนน สะพาน ทางเทด้า ทส่อระบายนบพื้า ( ถนนคอนกรทตเสรริมเหลล็ก/ลาดยาง/หรินคลรุก )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จากนาผมห้ใหญมู่หนมนา มมลยาพอ - จากนาผมห้ใหญมู่หนมนา มมลยาพอ -

(ความกวห้าง ๔ เมตรยาว๑,๐๐๐เมตร)

สายจากประปาหมมมู่บห้านโนนขทนตยุมู่น- สายจากประปาหมมมู่บห้านโนนขทนตยุมู่น-

 ต.กงรถ  ต.กงรถ
 (ความกวห้าง ๓ เมตรยาว ๖๕ เมตร)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

2
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ผ ๐๑ 3
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว



และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

4
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว



และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

5
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว



และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

5
6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน



ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

7
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน



8
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

9
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

10
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน



ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

11
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน



ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

12
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว



และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

13
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน

ประชาชนมทเสห้นทางการ กองชมู่าง
คมนาคมสะดวกรวดเรก็ว
และปลอดภหัยมากขคึนน





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๒ การพบัฒนาระบบโลจริสตริกสร์และการคด้าเพพที่อเปป็นศณูนยร์กลางความเจรริญของภาคอทสานและรองรบับประชาคมเศรษฐกริจอาเซทยน
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑  การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค และสาธารณณูปการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านกงรถ หมมมู่ททที่ ๑ ภายในหมมมู่บห้าน 50,000   -   - ไฟฟป้าใชห้ภาย

ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง สวรรคร หมมมู่ททที่ ๑
สหัญจรไปมา 50,000   -   -

50,000   -   -

2 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่  - 50,000   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านหหัวทจานบ หมมมู่ททที่ ๒ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะ ไฟฟป้าใชห้ภาย

ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทางสหัญจร นายดจารงครหมมมู่ททที่ ๒

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๒  การพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ
สาธารณะ ๑.ขยายเขตไฟฟป้าจาก

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ สามแยกบห้านกงรถ-วหัดปป่าโนน

๒.ขยายเขตไฟฟป้าจากศาลปมป่ตา ถคึง
นานายหนม-มมลยาพอ หมมมู่ททที่ ๑
๓.ขยายเขตไฟฟป้าจากนานายรหัตนร
ถคึงนานางซมู่อน-กลธที่น หมมมู่ททที่ ๑

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ ๑.จากบห้านผมห้ใหญมู่บห้าน ถคึง บห้าน

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๒  การพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ 50,000   -   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากบห้านนายเปป๊ะ ถคึง ไฟฟป้าใชห้ภาย

เทศบาลตจาบลกงรถ หมมมู่ททที่ ๓ ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

4 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ 50,000   -   - ประชาชนมท
สาธารณะจากบห้านนายแกะ ถคึง ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากบห้านนายแกะ ถคึง ไฟฟป้าใชห้ภาย

ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง

นจนาตาล บยุญเรมืองพะเนา หมมมู่ททที่ ๓ สหัญจรไปมา นจนาตาล บยุญเรมืองพะเนา หมมมู่ททที่ ๓
5 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่   - 50,000   - ประชาชนมท

ภายในหมมมู่บห้าน ไฟฟป้าใชห้ภาย
บห้านหนองบหัวรอง หมมมู่ททที่ ๔ จากสามแยกบห้านโนนขทนตยุมู่น ถคึง ในหมมมู่บห้าน

ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง  คลองสมู่งนจนา หมมมู่ททที่ ๕
สหัญจรไปมา

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

6 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ 50,000 50,000   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากบห้านนางฉหันทนา ถคึง ไฟฟป้าใชห้ภาย

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

บห้านนายสธงหร โอทอง - บห้าน น.ส. ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ บห้านนายสธงหร โอทอง - บห้าน น.ส.
สมหมาย ประสงคร - บห้านนางสาว สมหมาย ประสงคร - บห้านนางสาว 

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ
สาธารณะ(เพมืที่อการเกษตร) สาธารณะ (เพมืที่อการเกษตร)

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๒  การพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ



บห้านนางเททที่ยง  ปะตหังเวสา หมมมู่ททที่๕ ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

7 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ 50,000 50,000   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านโนนขทนตยุมู่น หมมมู่ททที่ ๕ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากบห้านนายมธตรชหัย ถคึง ไฟฟป้าใชห้ภาย

บห้านนายวยุห้น  จธตรดท หมมมู่ททที่ ๕ ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

8 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่   - 50,000   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านสทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากนานางจหันทรร ไฟฟป้าใชห้ภาย

ทองทธพยร ถคึง สยุดเขตตจาบล บห้าน ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง สทที่แยก หมมมู่ททที่ ๖
สหัญจรไปมา

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

9 โครงการขยายเขตไฟฟป้า ไฟชะโงก โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่   - 50,000   - ประชาชนมท
ภายในหมมมู่บห้าน ไฟฟป้าใชห้ภาย

จากบห้านนางภหัทร ถคึง สยุดเขต ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

10 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่   - 50,000   - ประชาชนมท

(จยุดททที่ ๑) ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

(จยุดททที่ ๒) ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๒  การพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ
(ไฟชะโงก ๕ จยุด) บห้านสทที่แยก หมมมู่๖ สาธารณะ (ไฟชะโงก  ๕  จยุด)

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ
หมมมู่บห้านสทที่แยก(ไปทางบห้านหนอง
กะทธง)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ



สาธารณะ บห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากบห้านนางอมู่อน ถคึง ไฟฟป้าใชห้ภาย
สระนจนาหมมมู่บห้านโคกแค หมมมู่ททที่ ๗ ในหมมมู่บห้าน

ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

11 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่   - 50,000   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านหนองซจา หมมมู่ททที่ ๘ ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะจากบห้านนายอหันง ไฟฟป้าใชห้ภาย

ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

12 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าใน   - 50,000   - ประชาชนมท
สาธารณะ บห้านหหัวทจานบพหัฒนา ภายในหมมมู่บห้าน ททที่สาธารณะจากสามแยกนานาย ไฟฟป้าใชห้ภาย
หมมมู่ททที่ ๙ ธทระ หมมมู่ททที่๙ ถคึง ถนนบห้านหนองนา ในหมมมู่บห้าน

ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

13 โครงการขยายเขตไฟฟป้า ไฟชะโงก โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่   - 50,000   - ประชาชนมท
ภายในหมมมู่บห้าน ไฟฟป้าใชห้ภาย

๕ จยุด บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่๙ จากบห้านนายสมนห้อย เอทที่ยมสะอาด ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง ถคึง บห้านนายชนธน หมมมู่ททที่ ๙

14 โครงการขยายเขตไฟฟป้าไฟชะโงก 50,000   -   - ประชาชนมท

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ เจรธญศธลปป์-บห้านนางคจาปอง ถคึง 
บห้านนางพหันธรทยุม  (๘จยุด) หมมมู่ททที่ ๘

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๒  การพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ
บห้านหหัวทจานบพหัฒนา (ไฟชะโงก) สาธารณะ (ไฟชะโงก)  ๕  จยุด

๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

โครงการขยายเขตไฟฟป้า (ไฟชะโงก) ๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ



ภายในหมมมู่บห้าน ๑ หนห้าบห้านนายหมหัที่น เสาพะเนา ไฟฟป้าใชห้ภาย
๒ หนห้าบห้านนายบยุญเลทนยง ในหมมมู่บห้าน

ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง ๓ หนห้าบห้านนายหมหัที่น จหัดงมเหลมือม
สหัญจรไปมา ๔ หนห้าบห้านนายชาญ ประเสรธฐศรท

๕ หนห้าบห้านนายเปะ เพชรกลหัที่นพะเนา
๖ หนห้าบห้านนายสด แกห้วพะเนา
๗ หนห้าบห้านนายนห้อม สารารหัมยร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

15 โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ โครงการขยายเขตไฟฟป้าในททที่ 50,000   -   - ประชาชนมท
สาธารณะ จากบห้านหนองบหัวรอง ภายในหมมมู่บห้าน สาธารณะ จากบห้านหนองบหัวรอง ไฟฟป้าใชห้ภาย

ในหมมมู่บห้าน
ทรหัพยรสธนของผมห้ททที่ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไปมา

บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ (๗ จยุด)
๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๑.๒  การพบัฒนาระบบไฟฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทไฟฟป้าเพทยงพอ

หมมมู่ททที่ ๔ - บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓ ๒.เพมืที่อความปลอดภหัยในชทวธตและ หมมมู่ททที่ ๔ - บห้านซมู่าเลมือด หมมมู่ททที่ ๓
(ทธศตะวหันตกบห้านหธนโคน) (ทธศตะวหันตกบห้านหธนโคน)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง



และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง



ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน
กองชมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน
๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง



ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองชมู่าง
ทหัที่วถคึง

และทรหัพยรสธน

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน

๑.ประชาชนมทไฟฟป้าใชห้อยมู่าง

๒.มทความปลอดภหัยในชทวธต

๓.มทคยุณภาพชทวธตททที่ดทขคึนน





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๒ การพบัฒนาระบบโลจริสตริกสร์และการคด้าเพพที่อเปป็นศณูนยร์กลางความเจรริญของภาคอทสานและรองรบับประชาคมเศรษฐกริจอาเซทยน
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๑  การพบัฒนาดด้านโครงสรด้างพพพื้นฐาน ระบบสาธารณณูปโภค และสาธารณณูปการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการขยายเขตประปา เพมืที่อใหห้ประชาชน ขยายเขตประปา ประชาชน
หมมมู่บห้าน ทหันง ๙ หมมมู่บห้าน มทนจนาสจาหรหับอยุปโภค  - 100,000 - มทนจนาประปา

และบรธโภค อยมู่างทหัที่วถคึง ใชห้อยมู่าง
 ทหันงหมมมู่บห้านเพมืที่อแกห้  - 100,000 - ทหัที่วถคึง
 ปปญหานจนาขาดแคลน
 ในชมู่วงหนห้ารห้อน  - 100,000 -

 - 100,000 -

 - 100,000 -

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่ ๑.๓  การพบัฒนาระบบประปา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๑
ต.กงรถ ( ๙๕ ครหัวเรมือน )
๒.ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๒
ต.กงรถ ( ๑๔๑ ครหัวเรมือน )
๓.ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๓
ต.กงรถ ( ๑๙๗ ครหัวเรมือน )
๔.ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๔
ต.กงรถ ( ๑๒๐ ครหัวเรมือน )
๕.ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๕
ต.กงรถ ( ๑๐๖ ครหัวเรมือน )

แนวทางการพบัฒนาททที่ ๑.๓  การพบัฒนาระบบประปา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



1 โครงการขยายเขตประปา เพมืที่อแกห้ปปญหานจนาขาด  - 100,000 - ประชาชน
แคลนในชมู่วงหนห้ารห้อน มทนจนาประปา

 - 100,000 - ใชห้อยมู่าง
ทหัที่วถคึง

 ๘ ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๘  - 100,000 -
 
 ๙ ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๙  - 100,000 -

2 โครงการกมู่อสรห้างฝาย เพมืที่อแกห้ปปญหานจนาขาด บรธเวณบห้านหหัวทจานบหมมมู่ททที่๒ ถคึง  - 1,000,000  - มทฝายนจนาลห้น
นจนาลห้นพรห้อมวางทมู่อสมู่งนจนา แคลนในชมู่วงหนห้ารห้อน บห้านหหัวทจานบพหัฒนา หมมมู่ททที่ ๙ ใชห้กหักเกก็บนจนา

เพมืที่อใหห้ประชาชนมทนจนา
สจาหรหับอยุปโภคและ
บรธโภค

3  - 100,000  - มทระบบ
แซมระบบประปาหมมมู่บห้าน ประปา
บาดาล บมู่อบาดาลฯลฯ บมู่อบาดาล มอเตอรร ฯลฯ ททที่มทมาตรฐาน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

4 โครงการปรหับปรยุง เพมืที่อยกระดหับคยุณภาพนจนา ปรหับปรยุงระบบนจนาประปา  - 100,000  - มทคยุณภาพนจนา
คยุณภาพนจนาประปา ประปาใหห้มทนจนาสะอาด ของหมมมู่บห้านทหันง ๙ หมมมู่บห้าน ททที่มทคยุณภาพ

ปลอดภหัยแกมู่ผมห้ใชห้

(บาท) (บาท) (บาท)
๖.พรห้อมวางทมู่อจากสระคคึกฤทธธธิ์-บห้าน
สทที่แยก หมมมู่ททที่๖ (๘๔ครหัวเรมือน)
๗.ทยุกครหัวเรมือนในพมืนนททที่ หมมมู่ททที่ ๗
ต.กงรถ ( ๙๓ ครหัวเรมือน )

ต.กงรถ ( ๑๔๐ ครหัวเรมือน )

ต.กงรถ ( ๗๑ ครหัวเรมือน )

ระยะทางประมาณ ๒ กม.

โครงการปรหับปรยุง/ซมู่อม ปรหับปรยุง/ซมู่อมแซม ปรหับปรยุง/ซมู่อมแซมระบบประ
ระบบประปา/ ปา/บมู่อบาลดาล เชมู่นปปปั๊มซหัมเมธท

หมมมู่ททที่ ๑ - ๙ ตจาบลกงรถ

แนวทางการพบัฒนาททที่ ๑.๓  การพบัฒนาระบบประปา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



5 โครงการกมู่อสรห้างรหันวรอบ เพมืที่อความปลอดภหัยของ กมู่อสรห้างรหันวรอบระบบประปา  - 200,000 - มทรหันวลห้อม
ทรหัพยรสธนและผมห้ใชห้นจนา รอบประปา

ปรหับปรยุงภมมธทหัศนรระบบ ในการอยุปโภคบรธโภค และมทภมมธ
ทหัศนรททที่ดทขคึนน

6 เพมืที่อใหห้การใหห้บรธการ 200,000 - - มทการวางทมู่อ
นจนาแกมู่ประชาชนเปป็น ประปา

ตจาบลกงรถ ทหันง๙หมมมู่บห้าน ไปไดห้อยมู่างตมู่อเนมืที่อง อยมู่างทหัที่วถคึง

ระบบประปาผธวดธน/ ผธวดธนของ ทต.กงรถ ทยุกแหมู่ง/
ปรหับปรยุงภมมธทหัศนร/ระบบปปปั๊มลม

ปปปั๊มลมและถหังกรอง/ และถหังกรอง/ถหังนจนาใส
ถหังนจนาใส ต.กงรถ
โครงการกมู่อสรห้าง/ กมู่อสรห้าง/ปรหับปรยุง/วางทมู่อ
ปรหับปรยุง /วางทมู่อประปา  ประปา หมมมู่ททที่  ๑ - ๙



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทนจนาสจาหรหับ กองชมู่าง
อยุปโภคและบรธโภคอยมู่าง
เพทยงพอตลอดทหันงปปี

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



ประชาชนมทนจนาสจาหรหับ กองชส่าง
อยุปโภคและบรธโภคอยมู่าง 2

เพทยงพอตลอดทหันงปปี

ประชาชนมทนจนาสจาหรหับ กองชมู่าง
อยุปโภคและบรธโภคอยมู่าง
เพทยงพอตลอดทหันงปปี

ระบบประปาไดห้รหับการดมแล กองชมู่าง
บจารยุงรหักษา

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

นจนาประปาความสะอาดและ กองชมู่าง
ปลอดภหัยขคึนน



ทรหัพยรสธนและผมห้ใชห้นจนามท กองชมู่าง
ความปลอดภหัยยธที่งขคึนน

ประชาชนมทนจนาเพมืที่อการ กองชมู่าง
อยุปโภคบรธโภคอยมู่าง
ทหัที่วถคึง



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ พบัฒนาสบังคมครุณภาพททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพพที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒       การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการเลทนยงไกมู่พหันธยุรไขมู่ตจาบล เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม สมู่งเสรธมการเลทนยงไกมู่พหันธยุรไขมู่   - 10,000  - จจานวนโครง
กงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม

ททที่ดจาเนธนงาน  

2 โครงการเยก็บผห้าอยุตสาหกรรม เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม กลยุมู่มเยก็บผห้าตจาบลกงรถ 10,000  -  - รห้อยละผมห้เขห้า
ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม รมู่วมอบรม

3 โครงการฝฝึกอบรมกลยุมู่มทอผห้า เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม  ๒ กลยุมู่ม สมาชธก ๒๐๐ คน - 50,000 รห้อยละผมห้เขห้า
ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม รมู่วมอบรม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๑    การพบัฒนาและสส่งเสรริมอาชทพใหด้แกส่ประชาชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จจานวน ๑,๐๔๗ ครหัวเรมือน การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๑    การพบัฒนาและสส่งเสรริมอาชทพใหด้แกส่ประชาชน



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

4 โครงการเลทนยงปลาในนาขห้าว เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม สมู่งเสรธมการเลทนยงปลาในนา - - 50,000 รห้อยละผมห้เขห้า
ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม ขห้าว บห้านกงรถ  จจานวน  รมู่วมอบรม

5 โครงการฝฝึกอบรมกลยุมู่มทอเสมืที่อ เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม กลยุมู่ม สมาชธก - - 20,000 รห้อยละผมห้เขห้า
ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม ๒๐๐ คน อบรม ๒ วหัน รมู่วมอบรม

6 โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มตลาด เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม ประชาชนตจาบลกงรถ  - 50,000 - จจานวนโครง
สาธธตเพมืที่อชยุมชน ทหันง ๙ หมมมู่บห้าน และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม

ททที่ดจาเนธนงาน  
7 โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มเกษตรกร เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม สมาชธก ๒ กลยุมู่ม 50,000  -  - รห้อยละผมห้เขห้า

ทจานาปปี และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม ในเขตเทศบาลตจาบลกงรถ รมู่วมอบรม

8 โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มเกษตรกร เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม สมาชธก ๒ กลยุมู่ม  - 50,000  - รห้อยละผมห้เขห้า
เลทนยงโค ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม ในเขตเทศบาลตจาบลกงรถ รมู่วมอบรม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

9 โครงการฝฝึกอบรมอาชทพกหับผมห้ เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม 50,000  -  - รห้อยละผมห้เขห้า

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑,๐๔๗  ครหัวเรมือน

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๑    การพบัฒนาและสส่งเสรริมอาชทพใหด้แกส่ประชาชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



วมู่างงาน และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม รมู่วมอบรม

10 โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มเกษตรกร เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม สมาชธก ๒ กลยุมู่ม  -  - 50,000 รห้อยละผมห้เขห้า
เลทนยงหมม ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม ในเขตเทศบาลตจาบลกงรถ รมู่วมอบรม

11 โครงการสมู่งเสรธมการใชห้ปยุปุ๋ย เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพ  - 20,000  - จจานวนโครง
พมืชสด  ตจาบลกงรถ เสรธม และมทรายไดห้เพธที่ม

จากอาชทพเสรธม ททที่ดจาเนธนงาน  
12 โครงการอบรมการผลธตและ เพมืที่อใหห้ประชาชนมทความรมห้ ประชาชนในตจาบลกงรถ 20,000 20,000  - จจานวนโครง

การใชห้ปยุปุ๋ยชทวภาพ  ตจาบลกงรถ และสามารถนจาไปใชห้ ทยุกคน
ประโยชนรใน ททที่ดจาเนธนงาน  
ชทวธตประจจาวหันไดห้

13 โครงการอบรมแกห้ไขปปญหาดธน เพมืที่อใหห้ประชาชนมทความรมห้ ประชาชนในตจาบลกงรถ 20,000 20,000  - จจานวนโครง
เสมืที่อมโทรม ตจาบลกงรถ ในการพหัฒนาดธนเพมืที่อ ทยุกคน

การเกษตรมากยธที่งขคึนน ททที่ดจาเนธนงาน  

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

14 โครงการสมู่งเสรธมกลยุมู่มอาชทพ เพมืที่อใหห้กลยุมู่มแมมู่บห้านตจาบลกงรถ กลยุมู่มแมมู่บห้านในตจาบลกงรถ 20,000 20,000 20,000 จจานวนโครง
แมมู่บห้านตจาบลกงรถ มทความรมห้และสามารถนจาไปใชห้ ทยุกคน

ประโยชนรในชทวธตประจจาวหันไดห้ ททที่ดจาเนธนงาน  

จจานวน ๑,๐๔๗ ครหัวเรมือน
การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๑    การพบัฒนาและสส่งเสรริมอาชทพใหด้แกส่ประชาชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม



15 โครงการฝฝึกอาชทพใหห้กหับผมห้พธการ เพมืที่อใหห้กลยุมู่มผมห้พธการตจาบลกงรถ ผมห้พธการทหันง๙หมมมู่บห้านในเขต 40,000 40,000 40,000 จจานวนโครง
ตจาบลกงรถ มทความรมห้และสามารถนจาไปใชห้ เทศบาลตจาบลกงรถ

ประโยชนรในชทวธตประจจาวหันไดห้ ททที่ดจาเนธนงาน  
16 โครงการปลมกผหักสวนครหัวรหันว เพมืที่อใหห้ประชาชนทยุก ประชาชนในตจาบลกงรถ - 40,000 - จจานวนโครง

กธนไดห้ ตจาบลกงรถ ครหัวเรมือนปลมกผหักสวนครหัว ทยุกคน
ททที่ดจาเนธนงาน  

17 โครงการพหัฒนาคยุณธรรม เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้ผมห้สมงอายยุมทการ ผมห้สมงอายยุทหันง๙หมมมู่บห้านใน 70,000 70,000 70,000 จจานวนโครง
จรธยธรรมของผมห้สมงอายยุ พหัฒนาทหันงทางกาย วาจา ใจ เขตเทศบาลตจาบลกงรถ
ตจาบลกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน  

18 โครงการจหัดตหันงกลยุมู่มปลมกหมมู่อน เพมืที่อใหห้ประชาชนมทอาชทพเสรธม ทหันง๙หมมมู่บห้านในเขต - 40,000 - จจานวนโครง
เลทนยงไหม ตจาบลกงรถ และมทรายไดห้เพธที่มจากอาชทพเสรธม เทศบาลตจาบลกงรถ

ททที่ดจาเนธนงาน  

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน

ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน
ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน

2
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน
ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน
ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน
เพมืที่อใหห้ประชาชนมท สจานหักปลหัด 
อาชทพเสรธม และมท งานพหัฒนา
รายไดห้เพธที่มจาก ชยุมชน
อาชทพเสรธม
ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน

3
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 



เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา
ชยุมชน

ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน
เพมืที่อใหห้ประชาชนมท งานสมู่งเสรธม
อาชทพเสรธมและมทรายไดห้ การเกษตร
เพธที่มจากอาชทพเสรธม
เพมืที่อใหห้ประชาชนมท สจานหักปลหัด 
ความรมห้และสามารถ งานพหัฒนา
นจาไปใชห้ประโยชนรใน ชยุมชน
ชทวธตประจจาวหันไดห้
เพมืที่อใหห้ประชาชนมท สมู่วนสมู่งเสรธม
ความรมห้ การเกษตร
ในการพหัฒนาดธนเพมืที่อ
การเกษตรมากยธที่งขคึนน

4
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กลยุมู่มแมมู่บห้านตจาบลกงรถ งานพหัฒนา
มทความรมห้และสามารถนจา ชยุมชน
ไปใชห้ประโยชนรในชทวธต สจานหักปลหัด 
ประจจาวหันไดห้



กลยุมู่มผมห้พธการตจาบลกงรถ สจานหักปลหัด 
สามารถนจาไปใชห้ใหห้เกธด งานพหัฒนา
ประโยชนรในชทวธตไดห้ ชยุมชน
เพมืที่อใหห้ประชาชนทยุก สจานหักปลหัด 
ครหัวเรมือนปลมกผหักสวน งานพหัฒนา
ครหัว ชยุมชน
เพมืที่อใหห้ประชาชนไดห้ใชห้ สจานหักปลหัด 
บรธการอยมู่างทหัที่วถคึง งานพหัฒนา

ชยุมชน
ประชาชนมทรายไดห้ สจานหักปลหัด 
เพธที่มขคึนน งานพหัฒนา

ชยุมชน



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ พบัฒนาสบังคมครุณภาพททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพพที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒       การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมสรุขภาพชทวริต

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการซห้อมแผนดหับเพลธง เพมืที่อเปป็นการเตรทยมความ - - 10,000 จจานวนโครง
ในพมืนนททที่เสทที่ยงภหัยรมู่วมกหับหนมู่วยงาน

เยาวชน ประชาชนในพมืนนททที่ อมืที่นททที่เกทที่ยวขห้อง ททที่ดจาเนธนงาน 

2 โครงการบรรเทาภหัยปป้องกหันและลด 40,000 40,000 40,000 จจานวนโครง
อยุบหัตธเหตยุในชมู่วงเทศกาล ตมู่างๆ ปลอดภหัยในชทวธตและทรหัพยร เทศกาลปปีใหมมู่ 

สธนใหห้แกมู่ประชาชน 40,000 40,000 40,000 ททที่ดจาเนธนงาน 
เทศกาลสงกรานตร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๒    การสส่งเสรริมและสนบับสนรุนสรด้างความเขด้มแขล็งใหด้ชรุมชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จหัดการซห้อมแผนดหับเพลธง๑ครหันง/ปปี
ทต.กงรถ พรห้อมใหห้แกมู่เจห้าหนห้าททที่/ การ/กธจกรรม

๑.เพมืที่อเปป็นการรหักษาความ ๑.ตหันงจยุดตรวจ/ใหห้บรธการในชมู่วง
การ/กธจกรรม

๒.จหัดตหันงจยุดตรวจ/ใหห้บรธการในชมู่วง
๒.เพมืที่อใหห้การชมู่วยเหลมือผมห้

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๒    การสส่งเสรริมและสนบับสนรุนสรด้างความเขด้มแขล็งใหด้ชรุมชน



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 เพมืที่อเปป็นศมนยรกลางการ 40,000 40,000 40,000 จจานวนโครง

ตจาบลกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 

เสมืนอสะทห้อนแสง อมืที่นฯลฯ

ในหมมมู่บห้าน
4 จหัดหาวหัสดยุจราจร จหัดซมืนอวหัสดยุจราจร  เชมู่น กรวย ปป้าย 10,000 10,000 10,000 จจานวนโครง

จราจร แผงกหันนจราจร กระบองไฟ
ฯลฯ ททที่ดจาเนธนงาน 

5 โครงการฝฝึกอบรมเพธที่มประสธทธธ เพมืที่อฝฝึกอบรมเสรธมประสธทธธภาพ 150,000 150,000 150,000 จจานวนโครง

ดห้านการจราจร  การเตมือนภหัย ททที่ดจาเนธนงาน 
การใชห้วธทยยุสมืที่อสาร  การใชห้อาวยุธ

พรห้อมในการปฏธบหัตธงาน เบมืนองตห้น เปป็นตห้น

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

6 โครงการอบรมวธนหัย ใหห้ความรมห้เรมืที่อง เพมืที่อสรห้างความรมห้ ความเขห้าใจใหห้ อบรมใหห้ความรมห้ทางดห้านวธนหัย 30,000 30,000 30,000 จจานวนโครง

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จหัดตหันงศมนยร /สนหับสนยุน การปฏธบหัตธ จหัดตหันงศมนยร อปพร.ตจาบลกงรถ
งาน อปพร.ตจาบลกงรถ ปฏธบหัตธงานของ  อปพร. ๑. จหัดทจาปป้ายศมนยร การ/กธจกรรม

๒.จหัดหาอยุปกรณรในการปฏธบหัตธงาน
ใหห้แกมู่อปพร. เชมู่น  วธทยยุสมืที่อสาร

๓.สนหับสนยุน อปพร. ปฏธบหัตธหนห้าททที่

๑.เพมืที่อใหห้บรธการแกมู่ประชาชน
๒.เพมืที่อใชห้ในการปฏธบหัตธงาน การ/กธจกรรม
ดห้านการจราจรของ ทต.กงรถ

๑.เพมืที่อเปป็นการทบทวนความรมห้
ภาพ อปพร. /ฝฝึกทบทวน/ฝฝึกจหัดตหันง ในการปฏธบหัตธใหห้แกมู่ อปพร. ในการปฏธบหัตธหนห้าททที่ของ อปพร. การ/กธจกรรม
/ฝฝึกเพธที่มเตธม อปพร.ททที่ผมู่านการฝฝึกมาแลห้ว

๒.เพมืที่อเปป็นการเตรทยมความ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๒    การสส่งเสรริมและสนบับสนรุนสรด้างความเขด้มแขล็งใหด้ชรุมชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



ทดสอบสมรรถนะดห้านจราจร ประชาชนตระหนหัก มทวธนหัย จราจรการปฏธบหัตธตามกฎหมาย
จราจรและปฏธบหัตธ แกมู่ประชาชน ททที่ดจาเนธนงาน 
ตามกฎหมาย

7 โครงการเศรษฐกธจพอเพทยงตจาบล เพมืที่อปฏธบหัตธในครหัวเรมือนตามแนว ทยุกหมมมู่บห้านในเขตเทศบาลตจาบล 45,000 45,000 45,000 จจานวนโครง
เศรษฐกธจพอเพทยง กงรถ ดจาเนธนงานตมู่อเนมืที่องทยุกปปี

ททที่ดจาเนธนงาน

8 โครงการอบรมปป้องกหันยาเสพตธดใน อยุดหนยุนททที่ทจาการปกครองอจาเภอ 14,000 14,000 14,000 จจานวนโครง
หห้วยแถลง

เอาชนะปปญหายาเสพตธด ททที่ดจาเนธนงาน

ปปญหายาเสพตธด
ตลอดจนรหักษาความมหัที่นคง
และความสงบเรทยบรห้อย
ของสหังคม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

9 โครงการตธดตหันงระบบความปลอดภหัย  - 20,000  - จจานวนโครง
ความปลอดภหัยในชทวธตและ
ทรหัพยรสธนของประชาชน ตจาบล กงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 

การ/กธจกรรม

กงรถ หมมมู่ททที่ ๑ - ๙ การ/กธจกรรม

๑.เพมืที่อสรห้างความเขห้มแขก็ง
หมมมู่บห้าน/ชยุมชน  อจาเภอหห้วยแถลง ของหมมมู่บห้าน/ชยุมชน ใน การ/กธจกรรม
(อยุดหนยุนททที่ทจาการปกครองอจาเภอ
หห้วยแถลง) ๒.เพมืที่อปป้องกหันและปราบปราม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๒    การสส่งเสรริมและสนบับสนรุนสรด้างความเขด้มแขล็งใหด้ชรุมชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อปป้องกหันและดมแลรหักษา ๑. ตธดตหันงระบบความปลอดภหัย 
(กลห้องวงจรปปิด CCTV พรห้อมตธดตหันง (กลห้องวงจรปปิด CCTV ในพมืนนททที่ การ/กธจกรรม
ททที่ ทต.กงรถ) 

๒.เพมืที่อปป้องกหันและแกห้ไขปปญหา ๒. จหัดสรห้างศมนยรควบคยุมการปฏธบหัตธ



 การลหักทรหัพยร

10 โครงการอบรมอาสาสมหัครปป้องกหัน เพมืที่อปป้องกหัน  บรรเทาความ จหัดอบรมอาสาสมหัครปป้องกหันไฟปป่า  - 20,000  - จจานวนโครง
ไฟปป่า เสทยหายจากไฟปป่า จจานวน  ๑  รยุมู่น

ททที่ดจาเนธนงาน 
11 โครงการปป้องกหันสาธารณะภหัย เพมืที่อเตรทยมความพรห้อมในการ จหัดอบรมใหห้ความรมห้เรมืที่องการปป้องกหัน  - 25,000  - จจานวนโครง

ตจาบลกงรถ ปป้องกหันการสมญเสทยทรหัพยรสธน สาธารณะภหัย ปปีละ ๑ ครหันง
จากสาธารณภหัยตมู่างๆ ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

12 โครงการประชยุมประชาคมการจหัด จหัดประชยุมประชาคมตจาบลกงรถ 30,000 30,000 30,000 จจานวนโครง
ทจาแผนพหัฒนาเทศบาลตจาบลกงรถ สมู่วนรวมในการจหัดทจาแผน เพมืที่อเสนอปปญหาความตห้องการ

ตจาบลตามททที่กฎหมายกจาหนด เปป็นขห้อมมลในการจหัดทจาแผน ททที่ดจาเนธนงาน 

ชยุมชน 

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๒    การสส่งเสรริมและสนบับสนรุนสรด้างความเขด้มแขล็งใหด้ชรุมชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้ประชาชนมท
การ/กธจกรรม

๒.เพมืที่อเปป็นองครกรอจานวยการ
ในการทบทวน/ปรหับปรยุงแผน



13 โครงการระบบอธนเตอรรเนก็ตตจาบล เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพในการ 20,000 20,000 20,000 จจานวนโครง
ใหห้บรธการขห้อมมลทางดห้าน ระบบ
อธนเตอรรเนก็ต ททที่ดจาเนธนงาน 

14  - 800,000  - จจานวนโครง
เพมืที่อบรธการประชาชน

ดห้านการบรธการผมห้เจก็บปป่วยของ ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

15 โครงการจหัดหาวหัสดยุเชมืนอเพลธงและ จหัดหาวหัสดยุเชมืนอเพลธงและหลมู่อลมืที่น 150,000 150,000 150,000 จจานวนโครง
หลมู่อลมืที่นททที่ใชห้สจาหรหับรถจหักรยานยนตร  ททที่ใชห้สจาหรหับรถจหักรยานยนตร
และรถยนตรททที่ใชห้ปฏธบหัตธราชการททที่ และรถยนตรททที่ใชห้ปฏธบหัตธราชการททที่ ททที่ดจาเนธนงาน 
เปป็นประโยชนรแกมู่เทศบาลตจาบล เปป็นประโยชนรแกมู่เทศบาลตจาบล
กงรถ เชมู่น คมู่านจนามหันเบนซธน ดทเซล กงรถ
นจนามหันเครมืที่อง ฯลฯ

16 โครงการฝฝึกอบรมคอมพธวเตอรร สมู่งเสรธมใหห้เดก็กนหักเรทยนใน เดก็กนหักเรทยนและประชาชนในพมืนนททที่ 50,000 50,000 50,000 จจานวนโครง
พมืนนททที่และประชาชนไดห้ใชห้ ตจาบลกงรถ
คอมพธวเตอรรมทความรมห้ความ ททที่ดจาเนธนงาน 
เขห้าใจนจาไปใชห้ประโยชนรใน

๑.ตธดตหันงบรธการอธนเตอรรเนก็ตพรห้อม
การ/กธจกรรม

๒.คมู่าเชมู่าสหัญญาณ

จหัดซมืนอ/จหัดหา รถยนตร ๑๖๖๙ ๑.เพมืที่อใหห้บรธการแกมู่ประชาชน จหัดซมืนอ/จหัดหา รถยนตร ๑๖๖๙
๒.เพมืที่อใชห้ในการปฏธบหัตธงาน การ/กธจกรรม

ทต.กงรถ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๒    การสส่งเสรริมและสนบับสนรุนสรด้างความเขด้มแขล็งใหด้ชรุมชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้บรธการแกมู่ประชาชน
๒.เพมืที่อใชห้ในการปฏธบหัตธงาน การ/กธจกรรม
ของ ทต.กงรถ

การ/กธจกรรม



ชทวธตประจจาวหันไดห้อทกทหันงเปป็น
แนวทางในการประกอบอาชทพ
ตมู่อไปในอนาคต 

17 20,000  -  - จจานวนโครง

ดห้านการบรธการประชาชน ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

จหัดซมืนอ/จหัดหา วธทยยุใหห้ศยุนยร อปพร. ๑.เพมืที่อใหห้บรธการแกมู่ประชาชน จหัดซมืนอ/จหัดหา วธทยยุใหห้ศยุนยร อปพร.
ทต.กงรถ ๒.เพมืที่อใชห้ในการปฏธบหัตธงาน ทต.กงรถ การ/กธจกรรม

ของ อปพร.ทต.กงรถ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

35

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



36

37

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

38

39

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



40

41

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

42

43

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



44

45

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

46

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



47

48

49

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

50

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



51

52



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนไดห้ทบทวนขหันนตอน สจานหักปลหัด
การปฏธบหัตธในการปป้องกหันไฟ งานปป้องกหันฯ
หนทภหัย

สจานหักปลหัด
งานปป้องกหันฯ

ชมู่วยเหลมือทหันทมู่วงทท

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

๑.ประชาชนผมห้ใชห้เสห้นทาง
สหัญจรไดห้รหับความสะดวก/

๒.อหัตราการเกธดอยุบหัตธเหตยุใน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความสมจที่าเสมอตมู่อเนมืที่อง งานปป้องกหันฯ

ปฏธบหัตธงาน

สจานหักปลหัด
ดวกในการขอใชห้วหัสดยุจราจร งานปป้องกหันฯ

จราจรในการปฏธบหัตธงาน
ครบถห้วน

สจานหักปลหัด
มทความพรห้อมในการปฏธบหัตธ งานปป้องกหันฯ
งาน

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนมทความรมห้ มทวธนหัย สจานหักปลหัด

๑.การปฏธบหัตธของ อปพร. มท

๒.มทศมนยรกลางในการ

๑.ประชาชนไดห้รหับความสะ-

๒.เจห้าหนห้าททที่ อปพร. มทวหัสดยุ

เจห้าหนห้าททที่ อปพร.ทต.กงรถ



และตระหนหักในการปฏธบหัตธ
ตนตามกฎจราจร

ทยุกหมมมู่บห้านเขห้าใจและปฏธบหัตธ สจานหักปลหัด
ตามแนวเศรษฐกธจพอเพทยง

สามารถปป้องกหันและแกห้ไข สจานหักปลหัด
ปปญหายาเสพตธด อจาเภอฯ

4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เยาวชนและประชาชนมท กองชมู่าง
ความมหัที่นใจในระบบการ
รหักษาความปลอดภหัย



มทหนมู่วยงานปป้องกหันบรรเทา สจานหักปลหัด
สาธารณภหัยจากไฟปป่าใน งานปป้องกหันฯ
พมืนนททที่
อาสาสมหัครมทความรมห้ความ สจานหักปลหัด
เขห้าใจวธธทในการปป้องกหัน งานปป้องกหันฯ
สาธารณภหัย

5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ตห้องการของประชาชน
อยมู่างแทห้จรธง

ของตจาบลสอดคลห้องกหัน
กหับแผนชยุมชน

๑.แผนพหัฒนามาจากความ

๒.การจหัดทจาแผนพหัฒนา



ระบบอธนเตอรรของตจาบล สจานหักปลหัด
มทความเรก็วเพธที่มขคึนนทจาใหห้การ

ประสธทธธภาพมากขคึนน
สจานหักปลหัด

ดวกในการบรธการ งานปป้องกหันฯ

ปฏธบหัตธงานครบถห้วน

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ประชาชน

สจานหักปลหัด 
คอมพธวเตอรรไดห้เปป็นอยมู่างดท

เรมืที่องคอมพธวเตอรร 

ใหห้บรธการ/ปฏธบหัตธงานมท

๑.ประชาชนไดห้รหับความสะ

๒.เจห้าหนห้าททที่ ทต.กงรถ มท
พหัสดยุ/ครยุภหัณฑร ในการ

๑.เพมืที่อใหห้บรธการแกมู่

๒.เพมืที่อใชห้ในการปฏธบหัตธงาน
ของ ทต.กงรถ

๑.เดก็กนหักเรทยนสามารถใขห้

๒.ประชาชนทหัที่วไปมทความรมห้



6

สจานหักปลหัด
ดวกในการบรธการ งานปป้องกหันฯ

35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.ประชาชนไดห้รหับความสะ

๒.อปพร. ทต.กงรถ มท
พหัสดยุ/ครยุภหัณฑร ในการ



36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ พบัฒนาสบังคมครุณภาพททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพพที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒       การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมสรุขภาพชทวริต

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 จมู่ายเงธนสงเคราะหรเบทนยยหังชทพใหห้แกมู่ 12,000 12,000 12,000
เอดสรตจาบลกงรถ ใหห้แกมู่ผมห้ปป่วยเอดสร ผมห้ปป่วยเอดสรในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ เชมืนอตจาบล

กงรถ

2 โครงการจหัดงานวหันผมห้สมงอายยุ จหัดกธจกรรมเนมืที่องในวหันผมห้สมงอายยุ 10,000 10,000 10,000 จจานวนโครง
ตจาบลกงรถ สจาคหัญของผมห้สมงอายยุ

ททที่ดจาเนธนงาน 
เนทยม ประเพณท วหัฒนธรรม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๓    การสบังคมสงเคราะหร์

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

สงเคราะหรเบทนยยหังชทพ/ผมห้ปป่วย ๑.เพมืที่อสงเคราะหรเบทนยยหังชทพ ผมห้ปป่วย/ผมห้ตธด

๑.เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้เหก็นความ
(เดมือนเมษายน ของทยุกปปี) การ/กธจกรรม

๒.เพมืที่อสมู่งเสรธมขนบธรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๓    การสบังคมสงเคราะหร์

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



3 จหัดสรห้างททที่อยมมู่อาศหัยใหห้แกมู่ผมห้สมงอายยุ 100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง
จหัดสรห้างททที่อยมมู่อาศหัยใหห้แกมู่ผมห้สมง ความเดมือดรห้อนใหห้แกมู่ผมห้ไมมู่มท ผมห้พธการ ผมห้ดห้อยโอกาสในตจาบล 

บห้านพหักอาศหัย ยากจน ผมห้ประสบภหัย ททที่ดจาเนธนงาน 
เรมู่รมู่อนหรมือบห้านทรยุดโทรม
แกมู่ผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการ  ผมห้ดห้อยโอกาส 

4 โครงการอบรม ศคึกษาดมงาน เพมืที่อเสรธมสรห้างคยุณภาพใหห้ 100,000 100,000 100,000 จจานวนกลยุมู่ม
เพมืที่อเสรธมสรห้างคยุณภาพผมห้สมงอายยุ แกมู่ผมห้สมงอายยุในตจาบล เปป้าหมายททที่

ไดห้รหับอบรม
5 โครงการจหัดหา รถรหับสมู่งผมห้เจก็บ บรธการ อจานวยความสะดวกแกมู่ ผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุประชาชนตจาบล 40,000 40,000 40,000 จจานวนกลยุมู่ม

ปป่วยผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุ ผมห้เจก็บปป่วย ผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุ กงรถ ผมห้เจก็บปป่วยในตจาบล เปป้าหมายททที่
ประชาชนตจาบลกงรถ ประชาชนตจาบลกงรถ

6 กธจกรรมจหัดทจาสธที่งอจานวยความ เพมืที่อใหห้ผมห้สมงอายยุและผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุ และผมห้พธการ 50,000 50,000 50,000 กธจกรรมททที่
สะดวกใหห้แกมู่ผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการ ไดห้รหับความสะดวก ดจาเนธนงาน 

7 ตหัดแวมู่นประกอบสายตาผมห้สมงอายยุ เพมืที่อใหห้ผมห้สมงอายยุและผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุ และผมห้พธการ ทยุกคนใน .- 100,000 .- จจานวนกลยุมู่ม
ผมห้พธการตจาบลกงรถ ไดห้มองเหก็น ชหัดเจนขคึนน และ เขตเทศบาลตจาบลกงรถ เปป้าหมายททที่

สมู่งเสรธมการใชห้สายตาใหห้ ไดห้รหับการตหัด
เกธดโยชนร แวมู่นตา

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการปรหับปรยุง ซมู่อมแซม / เพมืที่อชมู่วยเหลมือ/บรรเทา

การ/กธจกรรม
อายยุ/ผมห้พธการ /ผมห้ดห้อยโอกาส 
/ผมห้ประสบภหัยในตจาบล

ผมห้สมงอายยุทยุกทมู่าน ในเขต ทต.กงรถ

 ทต.กงรถ

ไดห้รหับ-สมู่ง



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
เงธนสงเคราะหรเบทนยยหังชทพ

เปป็นอยมมู่ททที่ดทขคึนนในระดหับหนคึที่ง
กองการ

เลก็งเหก็นความสจาคหัญของผมห้ ศคึกษาฯ
สมงอายยุ

พบปะสหังสรรคร และทจา
กธจกรรมรมู่วมกหัน

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.ผมห้ปป่วยเอดสรไดห้รหับการจหัดสรร

๒.ผมห้ไดห้รหับการชมู่วยเหลมือมทความ

๑.บยุคคลในครอบครหัว ชยุมชน

๒.ผมห้สมงอายยุไดห้เขห้ารมู่วมกธจกรรม



ผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการ ผมห้ดห้อย สจานหักปลหัด
โอกาส และผมห้ประสบภหัยไดห้ กองชมู่าง
รหับการชมู่วยเหลมือเรมืที่องททที่อยมมู่
อาศหัยและยกระดหับชทวธต
ความเปป็นอยมมู่
เพมืที่อเสรธมสรห้างคยุณภาพใหห้แกมู่ผมห้ สจานหักปลหัด
สมงอายยุในตจาบล

บรธการ อจานวยความสะดวกแกมู่ สจานหักปลหัด
ผมห้เจก็บปป่วย ผมห้พธการ ผมห้สมงอายยุ 
ประชาชนตจาบลกงรถ
ผมห้สมงอายยุและผมห้พธการมทความ สจานหักปลหัด
สะดวกเวลามาตธดตมู่อราชการ 
ผมห้สมงอายยุและผมห้พธการมทแวมู่นตา กอง
ใชห้สจาหรหับมองเหก็นชหัดเจนขหันน สาธารณสยุข

3



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ พบัฒนาสบังคมครุณภาพททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพพที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒       การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมสรุขภาพชทวริต

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการปป้องกหันควบคยุมโรคตธดตมู่อ 50,000 50,000 50,000 จจานวนกลยุมู่ม
การเกธดโรคตธดตมู่อ เปป้าหมายททที่ไดห้

รหับสมทบกอง
ความเขห้าใจเกทที่ยวกหับการปป้อง ตธดตมู่อในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ

2 โครงการอยุดหนยุนกองทยุนหลหัก อยุดหนยุนกองทยุนสยุขภาพตจาบลใหห้ 100,000 100,000 100,000 จจานวนกลยุมู่ม
ประกหันสยุขภาพเทศบาลตจาบล ดจาเนธนการตามระเบทยบขห้อบหังคหับ เปป้าหมายททที่ไดห้
กงรถ กงรถ ของกองทยุน รหับสมทบกอง

ทยุนหลหัก
ประกหัน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๔    การสส่งเสรริมสรุขภาพอนามบัยและการสรุขาภริบาล

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อปป้องกหันและควบคยุม ๑.จหัดอบรมใหห้ความรมห้เกทที่ยวกหับการ
ปป้องกหัน/ควบคยุมโรคตธดตมู่อ

๒.เพมืที่อเสรธมสรห้างความรมห้ ๒.ดจาเนธนการปป้องกหัน/ควบคยุมโรค

กหัน/ควบคยุมโรคตธดตมู่อ
เพมืที่อพหัฒนาระบบการสมู่งเสรธม/
ปป้องกหัน/ฟฟปั้นฟมสยุขภาพตจาบล

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๔    การสส่งเสรริมสรุขภาพอนามบัยและการสรุขาภริบาล (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



3 พหัฒนางานสาธารณสยุขมมลฐาน 67,500 67,500 67,500 จจานวนโครง
ตจาบลกงรถ สยุขภาพ สยุขภาพตจาบลกงรถ

ททที่ดจาเนธนงาน 
สาธารณสยุขในเรมืที่องตมู่างๆ สาธารณสยุขมมลฐาน จจานวน ๙

สยุขภาพเบมืนองตห้น
4 โครงการปป้องกหันและควบคยุม ปป้องกหันและควบคยุมโรคพธษสยุนหัขบห้า 50,000 50,000 50,000 จจานวนโครง

โรคพธษสยุนหัขบห้า ทจาหมหัน ในเขต การเกธดโรคพธษสยุนหัขบห้า ทจาหมหัน ในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ
ตจาบลกงรถ  ททที่ดจาเนธนงาน 

เกทที่ยวกหับการปป้องกหันโรค
พธษสยุนหัขบห้า  

5 โครงการปป้องกหันและควบคยุม เพมืที่อปป้องกหันและควบคยุม ปป้องกหันและควบคยุมโรคไขห้เลมือดออก 80,000 80,000 80,000 จจานวนโครง
โรคไขห้เลมือดออก การเกธดโรคไขห้เลมือดออก ในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ

ททที่ดจาเนธนงาน 
6 โครงการจหัดระเบทยบสถาน  -  - 20,000 จจานวนโครง

จจาหนมู่ายอาหารและแผงลอย มาตรฐานสยุขาภธบาลอาหาร อาหารแกมู่ผมห้ประกอบการ พนหักงาน
 แกมู่ผมห้ประกอบการรห้านอาหาร รห้านอาหาร ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

๒เพมืที่อสนหับสนยุนใหห้ผมห้
ประกอบการรห้านอาหาร รห้านอาหารททที่ผมู่านมาตรฐาน

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.เพมืที่อพหัฒนาศหักยภาพดห้าน ๑.จหัดตหันงและดจาเนธนการกองทยุน

การ/กธจกรรม
๒.เพมืที่อแกห้ไขปปญหา ๒.สนหับสนยุนการดจาเนธนงาน

๓.เพมืที่อสมู่งเสรธมการจหัดบรธการ หมมมู่บห้านฯ ละ ๗,๕๐๐ บาท

๑.เพมืที่อปป้องกหันและควบคยุม
การ/กธจกรรม

๒.เพมืที่อสรห้างความรมห้ความเขห้าใจ

การ/กธจกรรม

๑.เพมืที่อพหัฒนาความรมห้เกทที่ยวกหับ ๑.อบรมใหห้ความรมห้เรมืที่องสยุขาภธบาล
การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๔    การสส่งเสรริมสรุขภาพอนามบัยและการสรุขาภริบาล (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๒.ตรวจประเมธนสถานประกอบการ



ปรหับปรยุงรห้านตามมาตรฐาน 
clean foodgood test  

7 โครงการหนห้าบห้านสะอาดปราศ เพมืที่อใหห้ประชาชน ดมแลรหักษา อยมู่างนห้อยปปีละ ๑ ครหันง 50,000  -  - จจานวนโครง
ความสะอาดบรธเวณบห้าน
ของตน ททที่ดจาเนธนงาน 

8 จหัดซมืนอเครมืที่องพมู่นหมอกควหันกจาจหัด เพมืที่อกจาจหัดยยุงลายททที่กมู่อใหห้เกธด ปป้องกหันและควบคยุมโรคไขห้เลมือดออก 50,000  -  - มทเครมืที่องพมู่น
ยยุงลาย โรคไขห้เลมือดออก ในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ หมอกควหัน

กจาจหัดยยุงลาย
เพธที่มขคึนน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

จากโรคภหัย(หนห้าบห้านสะอาด การ/กธจกรรม
เทธดไทห้องครราชหัน)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

(บาท) (บาท) (บาท)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

26

27

28

29

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

30

31

32

33

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

34

35

36

37

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

38

39

40

41

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

42

43

44

45

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

46

47

48

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



49

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

50

51

52

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

โรคตธดตมู่อในพมืนนททที่ไดห้
ซมู่าเลมือด

ลดลง

การใหห้บรธการดห้าน กองสาธารณ
สาธารณสยุขไดห้รหับการ สยุข
พหัฒนา

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.สามารถปป้องกหัน/ควบคยุม กอง สธ.
รพสต.

๒.อหัตราการเกธดโรคตธดตมู่อ



กองสาธารณ
เขห้าใจการสมู่งเสรธมสยุขภาพ สยุข
และสามารถดมแลตนเองไดห้
๒การใหห้บรธการสาธารณสยุข

โรคพธษสยุนหัขบห้าไดห้

มฝใ 

กองสาธารณ
โรคไขห้เลมือดออกไดห้ สยุข

ผมห้ประกอบการรห้านอาหาร กองสาธารณ
มทความเขห้าใจเกทที่ยวกหับ สยุข
มาตรฐานสยุขาภธบาล

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

อาหาร ไดห้รหับมาตรฐาน 

๑.ประชาชนมทความรมห้ความ

/สยุขภาพไดห้รหับการพหัฒนา

๑.สามารถปป้องกหัน/ควบคยุม กอง สธ.
สนง.ปศยุสหัตวร 

๒.อหัตราการเกธดโรคพธษ อ.หห้วยแถลง

๓.จจากหัดจจานวนสยุนหัข แมว
สามารถปป้องกหัน/ควบคยุม

๒.สถานประกอบการรห้าน



clean food good test

เพมืที่อใหห้ประชาชนดมแล กองสาธารณ
รหักษาความสะอาดบรธเวณ สยุข
บห้านของตนเอง
ไมมู่มทโรคไขห้เลมือดออก เกธด กองสาธารณ
ขคึนนในเขตเทศบาลตจาบล สยุข
กงรถ

32 4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



33 5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



34 6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

36 8

ผ ๐๑



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

37 9



ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ การพบัฒนาสบังคมททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพริที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒    การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการแขมู่งขหันกทฬาประจจาตจาบล เดก็ก เยาวชน และประชาชนทหัที่วไป 200,000 250,000 300,000 รห้อยละผมห้เขห้า
มทสยุขภาพรมู่างกายและจธตใจททที่ดท เขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันกทฬาในพมืนนททที่ รมู่วมกธจกรรม

ตห้านยาเสพตธด ตจาบลกงรถ โดยมทกธจกรรมการ ททที่ดจาเนธนงาน 
ออกกจาลหังกายอยมู่างสมจที่าเสมอ แขมู่งขหันกทฬา ดหังนทน 

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

2 โครงการกมู่อสรห้างศมนยรกทฬาประจจา กมู่อสรห้างศมนยรกทฬา จจานวน ๑ แหมู่ง  -  - 2,000,000 จจานวนโครง
ตจาบลกงรถ และประชาชนไดห้ออกกจาลหังกาย

ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๕     การกทฬา และนบันทนาการ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้เยาวชนและประชาชน
กทฬาเดก็ก เยาวชน-ประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

๑.เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้เดก็ก เยาวชน
การ/กธจกรรม

๒.ใชห้เวลาวมู่างใหห้เปป็นประโยชนร 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๕     การกทฬา และนบันทนาการ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



3 โครงการจหัดสมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการ 50,000 50,000 50,000 รห้อยละผมห้เขห้า
แขมู่งขหันกทฬานอกเขตพมืนนททที่ตจาบล จหัดสมู่งททมนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการ เขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันในระดหับตมู่างๆ รมู่วมกธจกรรม
กงรถ แขมู่งขหันกทฬากหับหนมู่วยงานอมืที่น ททที่หนมู่วยงานอมืที่นจหัดขคึนน เชมู่น เปตอง ททที่ดจาเนธนงาน 

ตะกรห้อ ฯลฯ
มาตรฐานการเลมู่นกทฬาของเดก็ก
เยาวชนและประชาชนในเขต
พมืนนททที่ตจาบลกงรถ

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
สธที่งเสพตธด

4 เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้เยาวชน 90,000 90,000 90,000 มทวหัสดยุและ
และประชาชนไดห้เลมู่นกทฬา อยุปกรณรกทฬา
อยมู่างทหัที่วถคึง เพธที่มขคึนน

5 โครงการสมู่งเสรธมการออกกจาลหัง เพมืที่อใหห้ประชาชนมทสยุขภาพ จหัดหาวหัสดยุ อยุปกรณรกทฬาเพมืที่อใชห้ 60,000 65,000 70,000 รห้อยละผมห้เขห้า
กายในชยุมชน รมู่างกายททที่แขก็งแรง รมู่วมกธจกรรม

สจาหรหับเดก็ก เยาวชน ประชาชน ททที่ดจาเนธนงาน 
ตจาบลกงรถรวม ๙  หมมมู่บห้าน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

6 โครงการกทฬาสทสหัมพหันธรศมนยร 15,000 15,000 15,000 จจานวนโครง
กจาลหังกาย สยุขภาพรมู่างกาย

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.เพมืที่อสมู่งเสรธมสนหับสนยุนในการ จหัดสมู่งททมนหักกทฬาในนามทต.กงรถ

๒.เพมืที่อพหัฒนาและยกระดหับ

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

จหัดซมืนอวหัสดยุ/อยุปกรณรการกทฬา จหัดซมืนอวหัสดยุ/อยุปกรณรกทฬาใหห้แกมู่
หมมมู่ททที่  ๑ - ๙

ออกกจาลหังกาย/เพธที่มทหักษะการ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๕     การกทฬา และนบันทนาการ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้เดก็กนหักเรทยนไดห้ออก นหักเรทยน ศพด.ผมห้ปกครอง
พหัฒนาเดก็กเลก็ก ทต.กงรถ บยุคลากร ของ ศพด. การ/กธจกรรม



แขก็งแรง มทพหัฒนาการสมวหัย ททที่ดจาเนธนงาน 

บยุคลากรของหนมู่วยงาน 
7 เพมืที่อปรหับพมืนนททที่ในการเลมู่นกทฬา 500,000 500,000  - จจานวนโครง

และออกกจาลหังกายของเดก็ก ประจจาหมมมู่บห้าน
เยาวชนและประชาชนทหัที่วไป ททที่ดจาเนธนงาน 
ในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

๒.เพมืที่อสรห้างความสามหัคคท
ระหวมู่าง ศพด. ผมห้ปกครอง และ

โครงการกมู่อสรห้าง/ปรหับปรยุงลาน กมู่อสรห้าง/ปรหับปรยุงลานกทฬา 
กทฬาประจจาหมมมู่บห้าน (หมมมู่ททที่๑-๙) การ/กธจกรรม

แนวทางการพหัฒนาททที่  ๒.๕     การกทฬา และนหันทนาการ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

(บาท) (บาท) (บาท)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

44

45

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

46

47

48

49

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

50

51

52

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองการ
สยุขภาพกายและจธตใจททที่ดท ศคึกษาฯ
หมู่างไกลยาเสพตธด

มทความตมืที่นตหัวใน
การออกกจาลหังกาย

เดก็ก เยาวชน และประชาชน กองชมู่าง 
มทสยุขภาพรมู่างกายแขก็งแรง 
หมู่างไกลยาเสพตธด 

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.เยาวชนและประชาชนมท

๒.เยาวชนและประชาชน

๓.เกธดความรหักความสามหัคคท



กองการ
มทสยุขภาพรมู่างกายและจธตใจ ศคึกษาฯ
ททที่ดท หมู่างไกลจากสธที่งเสพตธด
รมห้จหักใชห้เวลาวมู่างใหห้เกธด
ประโยชนร 

แขมู่งขหันมทการพหัฒนาและมท
ประสบการณรในการเลมู่น
กทฬาประเภทตมู่างๆ เพธที่มขคึนน

ประชาชนและเยาวชนมท กองการ
อยุปกรณรกทฬาเพทยงพอในการ ศคึกษาฯ

เดก็ก เยาวชนประชาชนมท กองการ
สยุขภาพรมู่างกายททที่สมบมรณร ศคึกษาฯ
แขก็งแรงหมู่างไกลยาเสพตธด

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองการ
แขก็งแรง มทพหัฒนาการสมวหัย ศคึกษาฯ

๑.เดก็ก เยาวชนและประชาชน

๒.ททมนหักกทฬาททที่เขห้ารมู่วมการ

เลมู่นกทฬา/ออกกจาลหังกาย

๑. เดก็กนหักเรทยนมทสยุขภาพ



บยุคลากรของหนมู่วยงาน

กองการ
ในการออกกจาลหังกาย ศคึกษาฯ
และเลมู่นกทฬาเพธที่มขคึนน

32 4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๒.เกก็ดความสามหัคคทระหวมู่าง
ศพด. ผมห้ปกครองและ

ประชาชนมทพมืนนททที่/สถานททที่



33 5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



34 6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

40 12

ผ ๐๑



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

41 13



ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ การพบัฒนาสบังคมททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพริที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒    การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการแกห้ไขและลดอยุบหัตธเหตยุ เดก็ก เยาวชน และประชาชนทหัที่วไป 100,000 100,000 100,000 รห้อยละผมห้เขห้า
ทางถนน มทความรมห้ในการขหับรถตมู่างๆ มทความรมห้ในการขหับรถตมู่างๆ รมู่วมกธจกรรม

และลดการเกธดอยุบหัตธเหตยุในตจาบล ททที่ดจาเนธนงาน 
ขหับขทที่ยานพาหนะททที่ถมกตห้อง

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

2 มทอยุปกรณรเครมืที่องใชห้ในการดหับเพลธง 100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง
เครมืที่องใชห้ในการดหับเพลธง อหัคคทภหัยในตจาบลกงรถ เทศบาลตจาบลกงรถ
เทศบาลตจาบลกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๖     การสรด้างความปลอดภบัยในชทวริตและทรบัพยร์สริน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้เยาวชนและประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

โครงการจหัดซมืนอ/จหัดหาเครมืที่องมมือ ๑.เพมืที่อเปป็นการปป้องกหันการเกธด
การ/กธจกรรม

๒.ใชห้เวลาวมู่างใหห้เปป็นประโยชนร 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๖     การสรด้างความปลอดภบัยในชทวริตและทรบัพยร์สริน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



3 โครงการฝฝึกอบรมใหห้ความรมห้ใน 50,000 50,000 50,000 รห้อยละผมห้เขห้า
การปป้องกหันและบรรเทา มทความรมห้ในการปป้องกหันภหัยตมู่างๆ เขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันในระดหับตมู่างๆ รมู่วมกธจกรรม
สาธารณภหัยตมู่างๆ ททที่หนมู่วยงานอมืที่นจหัดขคึนน เชมู่น เปตอง ททที่ดจาเนธนงาน 

ชมู่วยเหลมือเมมืที่อยามเกธดภหัย ตะกรห้อ ฯลฯ

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

4 โครงการจหัดตหันงศมนยรวธทยยุแกมู่ศมนยร มทวธทยยุใชห้สมืที่อสารในงานปป้องกหัน มทการจหัดตหันงศมนยรวธทยยุแกมู่ศมนยร 100,000 100,000 0 รห้อยละผมห้เขห้า
และบรรเทาสาธารณภหัย รมู่วมกธจกรรม

ททที่ดจาเนธนงาน 

5 โครงการจหัดตหันงศมนยรประสานงาน มทการจหัดตหันงศมนยรประสานงาน มทการจหัดตหันงศมนยรประสานงาน 70,000 0 0 รห้อยละผมห้เขห้า
รหักษาความปลอดภหัยเทศบาล รหักษาความปลอดภหัยเทศบาล รหักษาความปลอดภหัยเทศบาล รมู่วมกธจกรรม
ตจาบลกงรถ ตจาบลกงรถ ตจาบลกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.เพมืที่อใหห้เยาวชน/ประชาชน จหัดสมู่งททมนหักกทฬาในนามทต.กงรถ

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

อปพร. ทต.กงรถ อปพร. ทต.กงรถ



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
มทความรมห้ในการขหับรถตมู่างๆ

ขหับขทที่ยานพาหนะททที่ถมกตห้อง

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด
เพมืที่อเปป็นการปป้องกหันการเกธด สจานหักปลหัด
อหัคคทภหัยในตจาบลกงรถ

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.เพมืที่อใหห้เยาวชน/ประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้



สจานหักปลหัด
มทความรมห้ในการปป้องกหันภหัยตมู่างๆ

ชมู่วยเหลมือเมมืที่อยามเกธดภหัย

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

มทวธทยยุใชห้สมืที่อสารในงาน สจานหักปลหัด
ปป้องกหันและบรรเทา
สาธารณภหัย

มทการจหัดตหันงศมนยรประสาน สจานหักปลหัด
งานรหักษาความปลอดภหัย
เทศบาลตจาบลกงรถ

3

๑.เพมืที่อใหห้เยาวชน/ประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ การพบัฒนาสบังคมททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพนเพริที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๒    การพบัฒนาดด้านสส่งเสรริมครุณภาพชทวริต

เปป้าหมาย
ททที่ วหัตถยุประสงคร

1 โครงการฝฝึกอบรมใหห้ความรมห้ใน เดก็ก เยาวชน และประชาชนทหัที่วไป
ทางถนน มทความรมห้ในการขหับรถตมู่างๆ มทความรมห้ในการขหับรถตมู่างๆ

และลดการเกธดอยุบหัตธเหตยุในตจาบล
ขหับขทที่ยานพาหนะททที่ถมกตห้อง

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

2 มทอยุปกรณรเครมืที่องใชห้ในการดหับเพลธง
เครมืที่องใชห้ในการดหับเพลธง อหัคคทภหัยในตจาบลกงรถ เทศบาลตจาบลกงรถ
เทศบาลตจาบลกงรถ

เปป้าหมาย
ททที่ วหัตถยุประสงคร

3 โครงการฝฝึกอบรมใหห้ความรมห้ใน
การปป้องกหันและบรรเทา มทความรมห้ในการปป้องกหันภหัยตมู่างๆ เขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันในระดหับตมู่างๆ
สาธารณภหัยตมู่างๆ ททที่หนมู่วยงานอมืที่นจหัดขคึนน เชมู่น เปตอง

ชมู่วยเหลมือเมมืที่อยามเกธดภหัย ตะกรห้อ ฯลฯ

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

4 โครงการจหัดตหันงศมนยรวธทยยุแกมู่ศมนยร มทวธทยยุใชห้สมืที่อสารในงานปป้องกหัน มทการจหัดตหันงศมนยรวธทยยุแกมู่ศมนยร
และบรรเทาสาธารณภหัย

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๗     การจบัดระเบทยบความเรทยบรด้อยของบด้านเมพอง

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

๑.เพมืที่อใหห้เยาวชนและประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

โครงการจหัดซมืนอ/จหัดหาเครมืที่องมมือ ๑.เพมืที่อเปป็นการปป้องกหันการเกธด

๒.ใชห้เวลาวมู่างใหห้เปป็นประโยชนร 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๒.๖     การสรด้างความปลอดภบัยในชทวริตและทรบัพยร์สริน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

๑.เพมืที่อใหห้เยาวชน/ประชาชน จหัดสมู่งททมนหักกทฬาในนามทต.กงรถ

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

อปพร. ทต.กงรถ อปพร. ทต.กงรถ



5 โครงการจหัดตหันงศมนยรประสานงาน มทการจหัดตหันงศมนยรประสานงาน มทการจหัดตหันงศมนยรประสานงาน
รหักษาความปลอดภหัยเทศบาล รหักษาความปลอดภหัยเทศบาล รหักษาความปลอดภหัยเทศบาล
ตจาบลกงรถ ตจาบลกงรถ ตจาบลกงรถ



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
2559 2560 2561 ( KPI ) จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

100,000 100,000 100,000 รห้อยละผมห้เขห้า สจานหักปลหัด
รมู่วมกธจกรรม มทความรมห้ในการขหับรถตมู่างๆ
ททที่ดจาเนธนงาน 

ขหับขทที่ยานพาหนะททที่ถมกตห้อง

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง เพมืที่อเปป็นการปป้องกหันการเกธด สจานหักปลหัด
อหัคคทภหัยในตจาบลกงรถ

ททที่ดจาเนธนงาน 
2

ผ ๐๑
งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

2559 2560 2561 ( KPI ) จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

50,000 50,000 50,000 รห้อยละผมห้เขห้า สจานหักปลหัด
รมู่วมกธจกรรม มทความรมห้ในการปป้องกหันภหัยตมู่างๆ
ททที่ดจาเนธนงาน 

ชมู่วยเหลมือเมมืที่อยามเกธดภหัย

เปป็นประโยชนรหมู่างไกล
ยาเสพตธด

100,000 100,000 0 รห้อยละผมห้เขห้า มทวธทยยุใชห้สมืที่อสารในงาน สจานหักปลหัด
รมู่วมกธจกรรม ปป้องกหันและบรรเทา
ททที่ดจาเนธนงาน สาธารณภหัย

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.เพมืที่อใหห้เยาวชน/ประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้

การ/กธจกรรม

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.เพมืที่อใหห้เยาวชน/ประชาชน

๒.สมู่งเสรธมใหห้ประชาชนไดห้

๓.สมู่งเสรธมการใชห้เวลาวมู่างใหห้



70,000 0 0 รห้อยละผมห้เขห้า มทการจหัดตหันงศมนยรประสาน สจานหักปลหัด
รมู่วมกธจกรรม งานรหักษาความปลอดภหัย
ททที่ดจาเนธนงาน เทศบาลตจาบลกงรถ

3



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๑ การพบัฒนาปปัจจบัยแวดลด้อมทางการแขส่งขบันของอรุตสาหกรรมการเกษตรและเชพที่อมโยงหส่วงโซส่อรุปทานเพพที่อพบัฒนาไปสณูส่ครบัวของโลกและฐานการผลริตพลบังงานสะอาด
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๓  การพบัฒนาดด้านทรบัพยากรธรรมชาตริและสริที่งแวดลด้อม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการสมู่งเสรธมและผลธตเมลก็ดพหันธยุร เพมืที่อสมู่งเสรธมการผลธตเมลก็ดพหันธยุรขห้าว 100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง
ขห้าวชยุมชน คยุณภาพดทในทห้องถธที่นเปป็นการกระ จจานวน๑๐๐ ราย

จายเมลก็ดพหันธยุรขห้าวพหันธยุรดทอยมู่าง ททที่ดจาเนธนงาน  
ทหัที่วถคึงและตมู่อเนมืที่องเพมืที่อพหัฒนาการ
ผลธตขห้าวใหห้มทคยุณภาพและเพธที่มผล
ผลธตตมู่อไรมู่ใหห้สมงขคึนนเพมืที่อเปป็นการถมู่าย
ทอดเทคโนโลยทการผลธตขห้าวททที่เหมาะ
สมสมมู่เกษตรกรในชยุมชนเปป็นการ
พหัฒนาดห้านการตลาดและเครมือขมู่าย
การตลาดในทห้องถธที่นแบบครบวงจร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ครหัวเรมือนเกษตรกร หมมมู่ททที่ ๑ - ๙ 
การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



2 โครงการสมู่งเสรธมการผลธตสธนคห้าเกษตร เพมืที่อพหัฒนาเกษตรกรใหห้มทองคร 50,000 50,000 50,000 สธนคห้าเกษตร
ปลอดภหัย ความรมห้ในการผลธตพมืชตามหลหักการ เกษตรกรผมห้ปลมกพมืชผหัก

ปลอดภหัย
เขห้มแขก็งใหห้กหับกลยุมู่มเกษตรกรผมห้ปลมก
พมืชปลอดภหัย

3 โครงการสมู่งเสรธมและพหัฒนาองครกร เพมืที่อเสรธมสรห้างทหักษะความรมห้ทาง 50,000 50,000 50,000 องครกรของ
เกษตรกร การเกษตรใหห้แกมู่กลยุมู่มเกษตรกร จจานวน ๑๐๐ ราย เกษตรกร

กลยุมู่มแมมู่บห้าน กลยุมู่มยยุวเกษตรกร มทการพหัฒนา
การเลทนยงปลา การปลมกผหักหวาน มากขคึนน

4 โครงการขยุดสระนจนาขนาดเลก็กในไรมู่นา เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพการเกก็บกหัก 300,000 300,000 300,000 มทสระนจนา
นจนาไวห้ใชห้ในพมืนนททที่ทจาการเกษตรนอก ขนาดเลก็ก
เขตชลประทาน เพธที่มขคึนน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

5 โครงการเสรธมสรห้างความเขห้มแขก็งของ เพมืที่อสมู่งเสรธมความรมห้และทหักษะดห้าน กลยุมู่มแมมู่บห้าน ตจาบลกงรถ 20,000 20,000 20,000 เพธที่มความ
กลยุมู่มแมมู่บห้าน อาชทพใหห้แกมู่แมมู่บห้านและสตรทในตจาบล จจานวน ๕๐ ราย เขห้มแขก็งใหห้

กงรถสนหับสนยุนงบประมาณกธจกรรม กหับกลยุมู่ม

(บาท) (บาท) (บาท)
เกษตรกรผมห้ปลมกขห้าว หมมมู่ททที่ ๑ - ๙

มทคยุณภาพ/
GAP และเพมืที่อเสรธมสรห้างความ

-เกษตรกร หมมมู่ททที่ ๑ -๙

กธจกรรมการอบรมการเลทนยงสหัตวร.

ขยุดสระนจนาขนาดเลก็ก ๑,๒๐๐ ลบ.
ม. ๓๐๐ บมู่อ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



ของกลยุมู่มแมมู่บห้าน แมมู่บห้าน

6 โครงการเสรธมสรห้างความเขห้มแขก็งของ เพมืที่อสรห้างและพหัฒนายยุวเกษตรกร  กลยุมู่มเกษตรกร ตจาบลกงรถ 20,000 20,000 20,000 เพธที่มความ
กลยุมู่มยยุวเกษตรกร ตามแนวพระราชดจารธเศรษฐกธจ จจานวน ๑๐๐ ราย เขห้มแขก็งใหห้

พอเพทยง  กหับกลยุมู่มยยุว
เกษตรกร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

7 โครงการสนหับสนยุนการดจาเนธนงาน เพมืที่อเปป็นศมนยรกลางการพหัฒนาเกษตร ศมนยรจหัดการศหัตรมพมืชชยุมชน 40,000 40,000 40,000 จจานวนโครง
ของศมนยรจหัดการศหัตรมพมืชชยุมชน จจานวน ๑ ศมนยร

การอบรมถมู่ายทอดความรมห้แกมู่กลยุมู่ม ททที่ดจาเนธนงาน  
เกษตรกรเพมืที่อใหห้สามารถจหัดการศหัตรม
พมืชไดห้ดห้วยตนเองอยมู่างครบวงจร
และยหัที่งยมืน โดยใชห้เทคโนโลยทการ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

กร ชยุมชน และทห้องถธที่น โดยจหัดใหห้มท การ/กธจกรรม



ควบคยุมศหัตรมพมืชททที่เปป็นมธตรกหับสธที่งแวด

อาชทพเกษตร 
8 โครงการฝฝึกอาชทพเพาะเหก็ด เพมืที่อใหห้เกษตรกรไดห้นจาความรมห้ททที่ 30,000 0 30,000 มทอาชทพ

ไดห้รหับนจาไปประกอบอาชทพหรมือ จจานวน ๔๕ ราย เพาะเหก็ด
เปป็นอาชทพเสรธมเพธที่มรายไดห้ ยกระดหับ เพธที่มขคึนนใน
คยุณภาพชทวธตของประชาชนใหห้สมงขคึนน ตจาบลกงรถ
 สรห้างความเขห้มแขก็งใหห้กหับชยุมชนและ
เปป็นการถมู่ายทอดเทคโนโลยทการผลธต
เหก็ดททที่เหมาะสมสมมู่เกษตรกรในชยุมชน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

9 โครงการปลมกปป่าเฉลธมพระเกทยรตธ เพมืที่อการอนยุรหักษรทรหัพยากรธรรมชาตธ ปลมกตห้นไมห้ในพมืนนททที่ปป่าสาธารณะ 10,000 10,000 10,000 มทการปลมก
และสธที่งแวดลห้อมและเปป็นการปลมกจธต ปป่าทดแทน
สจานคึกในการอนยุรหักษรใหห้แกมู่ประชาชน ในทยุกๆปปี
ในตจาบลกงรถ 

10 โครงการธนาคารอาหารชยุมชน ปลมู่อยปลาสมมู่แหลมู่งนจนาสาธารณะ 10,000 10,000 10,000 จจานวนโครง

ททที่ดจาเนธนงาน  
11 โครงการงานวหันขอบคยุณขห้าว เพมืที่อเปป็นการประชาสหัมพหันธรผลผลธต ๑ ครหันง ตมู่อ ปปี 50,000 50,000 50,000 จจานวนโครง

ทางการเกษตรของเกษตรกรใน
พมืนนททที่ ททที่ดจาเนธนงาน 

ลห้อม  ซคึที่งจะนจาไปสมมู่ความเขห้มแขก็งใน

เกษตรกร หมมมู่ททที่ ๑ -๙ 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

หมมมู่ททที่ ๑ - ๙ ปลมกตห้นไมห้ปปีละไมมู่
นห้อยกวมู่า ๑,๕๐๐ ตห้น

แหลมู่งนจนาสาธารณะ หมมมู่ททที่ ๑ -๙
การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม



12 โครงการสมู่งเสรธมการเลทนยงโคเนมืนอ เพมืที่อใหห้เกษตรกรมทอาชทพเสรธม เกษตรกร ๕๐ ราย 90,000 เพธที่มการเลทนยง
ตลอดจนพหัฒนาวธธทการเลทนยงททที่ โคเนมืนอใน
ถมกตห้อง ตจาบล

13 โครงการกมู่อสรห้างคลองไสห้ไกมู่ สถานท เพธที่มพมืนนททที่รหับนจนาจากสถานทสมบนจนาดห้วย 100,000 100,000 100,000 มทคลองไสห้ไกมู่
สมบนจนาดห้วยไฟฟป้าบห้านหหัวทจานบ ไฟฟป้าบห้านหหัวทจานบ สมมู่พมืนนททที่นาขห้าว เพธที่มขคึนน

ของเกษตรกรอยมู่างทหัที่วถคึง ๑ สาย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

14 โครงการกมู่อสรห้างคลองไสห้ไกมู่ สถานท เพธที่มพมืนนททที่รหับนจนาจากสถานทสมบนจนาดห้วย 100,000 100,000 100,000 มทคลองไสห้ไกมู่
สมบนจนาดห้วยไฟฟป้าบห้านหนองบหัวรอง ไฟฟป้าบห้านหหัวทจานบ สมมู่พมืนนททที่นาขห้าว เพธที่มขคึนน

ของเกษตรกรอยมู่างทหัที่วถคึง ๑ สาย
15 โครงการจหัดซมืนอทมู่อเหลก็กสมู่งนจนาสถานท เพมืที่อซมืนอทมู่อเหลก็กสมู่งนจนาทดแทนทมู่อ ทมู่อเหลก็กตรงพรห้อมหนห้าแปลน 200,000 200,000 200,000 มททมู่อเหลก็กททที่

สมบนจนาดห้วยไฟฟป้าบห้านหหัวทจานบ เหลก็กเดธมททที่ชจารยุดไมมู่สามารถใชห้การไดห้ พรห้อมใชห้
สจาหรหับการ

ทมู่อเหลก็กสามทาง เกษตร
16 โครงการจหัดซมืนอทมู่อเหลก็กสมู่งนจนาสถานท เพมืที่อซมืนอทมู่อเหลก็กสมู่งนจนาทดแทนทมู่อ ทมู่อเหลก็กตรงพรห้อมหนห้าแปลน 200,000 200,000 200,000 มททมู่อเหลก็กททที่

สมบนจนาดห้วยไฟฟป้าบห้านหนองบหัวรอง เหลก็กเดธมททที่ชจารยุดไมมู่สามารถใชห้การไดห้ พรห้อมใชห้
สจาหรหับการ

ทมู่อเหลก็กสามทาง เกษตร
17 โครงการสมู่งเสรธมสนหับสนยุนการดจาเนธน เพมืที่อใหห้ประชาชนหหันมาใหห้ความ 30,000 0 30,000 จจานวนโครง

งานตามหลหักปรหัชญาเศรษฐกธจ สจาคหัญกหับการดจาเนธนงานตามหลหัก จจานวน ๑๕๐ ราย
พอเพทยง ปรหัชญาเศรษฐกธจพอเพทยง ททที่ดจาเนธนงาน  

คลองดธน ลคึก ๐.๘๐ เมตร
กวห้าง๐.๕๐เมตร
ความยาว๑,๐๐๐เมตร

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

คลองดธน ลคึก ๐.๘๐ ม.
กวห้าง๐.๕๐ม.ความยาว๑,๐๐๐ม.

ขนาด  ๑๒ นธนว ยาว ๓ เมตร 
ขนาด ๑๒นธนว ยาว ๑ เมตร  

ขนาด  ๑๒ นธนว ยาว ๓ เมตร 
ขนาด ๑๒นธนว ยาว ๑ เมตร  

เกษตรกรผมห้สนใจ หมมมู่ททที่ ๑ -๙  
การ/กธจกรรม



18 โครงการอบรมเชธงปฏธบหัตธการ สมู่งเสรธมและเผยแพรมู่ความรมห้เกทที่ยวกหับ 100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง
หลหักสมตร การขยายพหันธยุรพมืช หลหักและวธธทการขยายพหันธยุรพมืช จจานวน ๑๕๐ ราย

ททที่ดจาเนธนงาน  

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

19 โครงการปรหับปรยุงบห้านพหักสถานท เพมืที่อซมู่อมแซมปรหับปรยุงบห้านพหักสถานท บห้านพหักสถานทสมบนจนาดห้วยไฟฟป้า 50,000 50,000 50,000 บห้านพหักไดห้
สมบนจนาดห้วยไฟฟป้า สมบนจนาดห้วยไฟฟป้า ใหห้อยมมู่ในสภาพททที่ บห้านหหัวทจานบ และ บห้านพหัก รหับการปรหับ

สมบมรณร ใชห้งานไดห้ สถานทสมบนจนาดห้วยไฟฟป้าบห้านหนอง ปรยุงซมู่อมแซม
บหัวรอง

20 เสรธมสรห้างใหห้ความรมห้ดห้านสหกรณรใน เพมืที่อสรห้างองครความรมห้การประกอบ อบรมเชธงปฏธบหัตธการดห้านสหกรณร 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมท
ระดหับประชาชน อาชทพดห้านสหกรณร ใหห้กหับประชาชนในตจาบล ความรมห้เรมืที่อง

สหกรณร
21 เสรธมสรห้างใหห้ความรมห้ดห้านสหกรณรใน เพมืที่อสรห้างองครความรมห้การประกอบ อบรมเชธงปฏธบหัตธการดห้านสหกรณร 30,000 30,000 30,000

ระดหับเจห้าหนห้าททที่ภาครหัฐ อาชทพดห้านสหกรณร ใหห้กหับเจห้าหนห้าททที่ภาครหัฐระดหับ มทความรมห้
ตจาบล เรมืที่องสหกรณร

22 เสรธมสรห้างใหห้ความรมห้ดห้านสหกรณรใน เพมืที่อสรห้างองครความรมห้การประกอบ อบรมเชธงปฏธบหัตธการดห้านสหกรณร 30,000 30,000 30,000 ผมห้นจาชยุมชน
ระดหับผมห้นจาชยุมชน อาชทพดห้านสหกรณร ใหห้กหับผมห้นจาชยุมชน ผมห้นจากลยุมู่มสมาชธก มทความรมห้

สภาเทศบาล เรมืที่องสหกรณร
23 พหัฒนาสธนคห้าทางการเกษตร เพธที่มองครความรมห้ดห้านการปลมกขห้าว อบรมเกษตรกรผมห้ปลมกขห้าวโดย 30,000 30,000 30,000 พหันธยุรขห้าวไดห้

ประเภทขห้าว โดยวธธทการเกษตรอธนทรทยร ใชห้เกษตรอธนทรทยร รหับการปรหับ
ปรยุง

เกษตรกรผมห้สนใจ หมมมู่ททที่ ๑ -๙  
การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จนท.ภาครหัฐ



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

24 ขหับเคลมืที่อนวธธทการสหกรณรสมมู่ชยุมชน สมู่งเสรธมและสนหับสนยุนใหห้ประชาชน อบรมเชธงปฏธบหัตธการใหห้กหับกลยุมู่ม 50,000 50,000 50,000 ชยุมชนตมู่างๆ
ใชห้ระบบสหกรณรในการพหัฒนา อาชทพ ไดห้รหับความรมห้
เศรษฐกธจและสหังคม เรมืที่องสหกรณร

25 โครงการสมู่งเสรธมและพหัฒนาองครกร เพมืที่อเสรธมสรห้างทหักษะความรมห้ทาง 50,000 50,000 50,000 องครกรเกษตร
เกษตรกร การเกษตรใหห้แกมู่กลยุมู่มเกษตรกร จจานวน ๑๐๐ ราย กรไดห้รหับการ

กลยุมู่มแมมู่บห้าน กลยุมู่มยยุวเกษตรกร กธจกรรมการอบรมการเลทนยงสหัตวร สมู่งเสรธม
การเลทนยงปลา การปลมกพมืช 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๓.๔  การสส่งเสรริมการเกษตร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

เกษตรกร หมมมู่ททที่ ๑ -๙

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



23

24

25

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

26

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



27

28

29

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

30

31

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



32

33

ททที่

34

35

36



37

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

38

39

40

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



41

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

42

43

44

45

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



ททที่

46

47

48

49



ททที่

50

51

52



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เกษตรกรมทการรวมกลยุมู่มเปป็น สจานหักปลหัด 
องครกรเกษตรกรอยมู่างเขห้มแขก็ง กองสมู่งเสรธม

มทกลยุมู่มผลธตเมลก็ดพหันธยุรขห้าวชยุมชน การเกษตร
 ความรมห้ความเขห้าใจในกระบวน
การผลธตเมลก็ดพหันธยุร สามารถ
ผลธตเมลก็ดพหันธยุรขห้าวพหันธยุรดท 
กระจายพหันธยุรสมมู่เกษตรกรราย
อมืที่นในทห้องถธที่น 

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



เกษตรกรผมห้ปลมกขห้าวไมมู่นห้อยกวมู่า สจานหักปลหัด 
รห้อยละ ๕๐ รายไดห้รหับการถมู่าย กองสมู่งเสรธม
ทอดความรมห้เรมืที่องหลหักการผลธต การเกษตร

เกษตรกรเปป้าหมายททที่ผมู่านการ
ฝฝึกอบรมมทความรมห้ความเขห้าใจ
ในกระบวนการผลธตพมืชตาม

กลยุมู่มเกษตรกร กลยุมู่มแมมู่บห้าน สจานหักปลหัด 
กลยุมู่มยยุวเกษตรกรมทความเขห้ม กองสมู่งเสรธม
แขก็ง มทประสธทธธภาพ มทพลหังใน การเกษตร
การขหับเคลมืที่อนงานในรมปของ

การรวมกลยุมู่มมทความรมห้และทหักษะ
ผมู่านกระบวนการแลกเปลทที่ยนความรมห้

บรรเทาปปญหาภหัยแลห้งและเพธที่ม สจานหักปลหัด 
ผลผลธตและรายไดห้ใหห้แกมู่ กองสมู่งเสรธม
เกษตรกร การเกษตร

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนททที่สนใจมทโอกาสและ สจานหักปลหัด 
ทางเลมือกในการประกอบอาชทพ กองสมู่งเสรธม
เปป็นการเพธที่มรายไดห้และลดราย การเกษตร

พมืชตามหลหักการ GAPและ

หลหักการ GAP



จมู่ายในครหัวเรมือน ประชาชนททที่
สนใจไดห้ใชห้เวลาวมู่างใหห้เกธดประโยชนร
ตมู่อตนเองและครอบครหัวประชาชน
พคึที่งตนเองและดจาเนธนชทวธตบนพมืนนฐาน
แนวคธดปรหัชญาเศรษฐกธจพอเพทยง
ยยุวเกษตรกรใหห้ใชห้เวลาใหห้เปป็น สจานหักปลหัด 
ประโยชนร ทจางานเปป็นหมมมู่คณะ กองสมู่งเสรธม
สมู่งเสรธมการบรธหารงานแบบ การเกษตร
ประชาธธปไตย และสมู่งเสรธมใหห้
ยยุวเกษตรกรมทความภาคภมมธใจ
ในอาชทพเกษตรกรซคึที่งเปป็นอาชทพ
ททที่มทเกทยรตธ มทความสจาคหัญตมู่อ
การดจารงชทวธตและเศรษฐกธจ
ของชาตธ

4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เกษตรกรสามารถเฝป้าระวหัง สจานหักปลหัด 
การระบาดของศหัตรมพมืชในพมืนนททที่ กองสมู่งเสรธม
และชยุมชนและสามารถควบคยุม การเกษตร
สถานการณรไดห้ทหันทมู่วงททกมู่อน
เกธดความเสทยหายหากมทการ
ระบาดเกธดขคึนน



เกษตรกรไดห้รหับความรมห้เพธที่มเตธม สจานหักปลหัด 
เกธดการพหัฒนาศหักยภาพ กองสมู่งเสรธม
สามารถผลธตอาหารบรธโภคใน การเกษตร
ครหัวเรมือนไดห้ ชมู่วยลดรายจมู่าย 
สรห้างความเขห้มแขก็งชยุมชน
สามารถพคึที่งพาตนเองไดห้และ
สามารถนจาไปสมมู่แนวทางการ
ประกอบอาชทพเสรธมไดห้

5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

พมืนนททที่ปป่ามทความอยุดมสมบมรณร สจานหักปลหัด 
ประชาชนมทจธตสจานคึกในการ กองสมู่งเสรธม
อนยุรหักษร การเกษตร

ประชาชนในพมืนนททที่มทแหลมู่ง สจานหักปลหัด 
อาหารโปรตทนเพทยงพอสจาหรหับ กองสมู่งเสรธม
การบรธโภค การเกษตร
เปป็นเอกลหักษณรทางดห้านการ สจานหักปลหัด 
เกษตรและเปป็นงานประจจาปปี กองสมู่งเสรธม

การเกษตร



เกษตรกรมทการรวมกลยุมู่มใชห้ สจานหักปลหัด 
หลหักการเลทนยงททที่ถมกตห้อง กองสมู่งเสรธม

การเกษตร
เกษตรกรมทนจนาเพทยงพอสจาหรหับ สจานหักปลหัด 
พมืนนททที่การเกษตร กองสมู่งเสรธม

การเกษตร

6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เกษตรกรมทนจนาเพทยงพอสจาหรหับ สจานหักปลหัด 
พมืนนททที่การเกษตร กองสมู่งเสรธม

การเกษตร
เกษตรกรมทนจนาเพทยงพอสจาหรหับ สจานหักปลหัด 
พมืนนททที่การเกษตร กองสมู่งเสรธม

การเกษตร

เกษตรกรมทนจนาเพทยงพอสจาหรหับ สจานหักปลหัด 
พมืนนททที่การเกษตร กองสมู่งเสรธม

การเกษตร

เกษตรกรรมห้ถคึงความสจาคหัญกหับ สจานหักปลหัด 
การดจาเนธนงานตามหลหัก กองสมู่งเสรธม
ปรหัชญาเศรษฐกธจพอเพทยง การเกษตร



เกษตรกรมทความรมห้ความเขห้าใจ สจานหักปลหัด 
วธธทการขยายพหันธยุรพมืชและ กองสมู่งเสรธม
สามารถนจาไปปฏธบหัตธไดห้ การเกษตร

7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

บห้านพหักสถานทสมบนจนาดห้วยไฟฟป้า สจานหักปลหัด 
ใหห้อยมมู่ในสภาพททที่สมบมรณร กองสมู่งเสรธม
ใชห้งานไดห้ การเกษตร

ประชาชนมทความรมห้วาระแหมู่ง สจานหักปลหัด 
ชาตธดห้านสหกรณรใชห้วธธทสหกรณร กองสมู่งเสรธม
สรห้างเศรษฐกธจในครหัวเรมือน การเกษตร
มทความรมห้วาระแหมู่งชาตธดห้าน สจานหักปลหัด 
สหกรณร จหัดทจาแผนพหัฒนา กองสมู่งเสรธม
ทห้องถธที่นดห้านการสหกรณร การเกษตร
ไดห้อยมู่างถมกตห้อง
ผมห้นจาชยุมชนมทความรมห้วาระแหมู่ง สจานหักปลหัด 
ชาตธดห้านสหกรณร กองสมู่งเสรธม
ไดห้วธทยากรเครมือขมู่าย การเกษตร
ลดตห้นทยุนการผลธต สจานหักปลหัด 
เพธที่มมมลคมู่าผลผลธตรายไดห้เพธที่มขคึนน กองสมู่งเสรธม

การเกษตร

8



ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ทจาใหห้เกธดกลยุมู่มอาชทพ เศรษฐกธจ สจานหักปลหัด 
และสหังคม กองสมู่งเสรธม
ทจาใหห้เศรษฐกธจและสหังคมใน การเกษตร
ชยุมชนเขห้มแขก็ง
ทจาใหห้คยุณภาพชทวธตดทขคึนน
กลยุมู่มเกษตรกร กลยุมู่มแมมู่บห้าน สจานหักปลหัด 
กลยุมู่มยยุวเกษตรกรมทความเขห้ม กองสมู่งเสรธม
แขก็ง มทความรมห้และทหักษะผมู่าน การเกษตร
กระบวนการแลกเปลทที่ยนความรมห้

36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



11



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



14

15





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๔ พบัฒนาสบังคมครุณภาพททที่ทบัที่วถศึงและยบัที่งยพน เพพที่อสณูส่การเปป็นเมพองนส่าอยณูส่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพบัฒนาดด้านการศศึกษา  ศริลปะ  วบัฒนธรรมและจารทตประเพณท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โรงเรทยน ๕ แหมู่ง 700,000 700,000 700,000 จจานวนโครง
และศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก ใหห้เดก็กเลก็กและนหักเรทยนใหห้ ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก

เพทยงพอ  ๑ แหมู่ง ททที่ดจาเนธนงาน

2 สนหับสนยุนอาหารกลางวหัน เพมืที่อใหห้เดก็กเลก็กและนหักเรทยน โรงเรทยน ๕ แหมู่ง 1,500,000 1,500,000 2,000,000 จจานวนโครง
โรงเรทยนและศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก ไดห้รหับประทานอาหารกลางวหัน ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก

เพทยงพอ ๑ แหมู่ง ททที่ดจาเนธนงาน  

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จหัดซมืนออาหารเสรธม (นม) โรงเรทยน เพมืที่อจหัดหาอาหารเสรธม(นม)
การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 โครงการพหัฒนาทหักษะการเคลมืที่อนไหว เพมืที่อเปป็นการพหัฒนาทหักษะการ จหัดหาเครมืที่องเลมู่นและกมู่อ 200,000 100,000 50,000 จจานวนโครง
ของรมู่างกายและรมู่วมกธจกรรมของ เคลมืที่อนไหวของรมู่างกายและการ สรห้างสนามศมนยรพหัฒนา
เดก็กเลก็กศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ เขห้ารมู่วมกธจกรรมของเดก็กเลก็ก เดก็กเลก็กจจานวน ๑ แหมู่ง ททที่ดจาเนธนงาน  

ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
4 จห้างเหมารถรหับสมู่งนหักเรทยนใหห้ศมนยร เพมืที่อบรรเทาความเดมือดรห้อน ดจาเนธนการจห้างเหมา 350,000 350,000 350,000 จจานวนโครง

พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ ใหห้ผมห้ปกครองเดก็กเลก็กททที่บห้านอยมมู่ รถรหับสมู่งเดก็กเลก็กใหห้
หมู่างไกลจากศมนยรพหัฒนาเดก็ก ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก ททที่ดจาเนธนงาน  
เลก็กและเปป็นการชมู่วยเหลมือผมห้ กงรถ ตลอดปปีการศคึกษา
ปกครองททที่มทรายไดห้นห้อย

5 โครงการจหัดหาวหัสดยุการศคึกษา เพมืที่อสนหับสนยุนงบประมาณ จหัดหาวหัสดยุการศคึกษา 35,000 40,000 40,000 จจานวนโครง
และวหัสดยุอมืที่นเพธที่มเตธมจากททที่ไดห้รหับ ดจาเนธนการจหัดการศคึกษาใหห้เพทยง และวหัสดยุอมืที่นๆ ททที่จจาเปป็น
การอยุดหนยุนจากกรมสมู่งเสรธมการ พอตมู่อจจานวนเดก็กเลก็กประจจา ตห้องใชห้ภายในศมนยร ททที่ดจาเนธนงาน  

ปปีการศคึกษานหันน ๆ พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
6 โครงการเยทที่ยมบห้านเดก็ก เพมืที่อใหห้ผมห้ดมแลเดก็กไดห้รหับรมห้สภาพ ออกเยทที่ยมบห้านเดก็กเลก็ก 5,000 5,000 5,000 จจานวนโครง

ความเปป็นอยมมู่และปปญหาของ และผมห้ปกครองของศมนยร
เดก็กเลก็กและผมห้ปกครองของศมนยร พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน  
พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ อยมู่างนห้อยภาคเรทยนละ๑ ครหันง

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

7 การจหัดหาวหัสดยุงานบห้านงานครหัวศมนยร เพมืที่อใหห้ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กวหัสดยุ จหัดหาวหัสดยุงานบห้านงาน 30,000 35,000 40,000 จจานวนวหัสดยุ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

ปกครองทห้องถธที่นแกมู่ ศพด.กงรถ

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ งานบห้านงานครหัวใชห้ในการ ครหัวศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก
ดจาเนธนงานททที่เพทยงพอและมท กงรถใหห้เพทยงพอทยุกปปี ททที่ดจาเนธนงาน  
ประสธทธธภาพ การศคึกษา

8 โครงการจหัดกธจกรรมวหันลอยกระทง เพมืที่อใหห้เดก็กเลก็กไดห้ทราบถคึงความ เดก็กเลก็ก ผมห้ปกครองผมห้ดมแล 1,000 1,000 1,000 จจานวนโครง
ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ เปป็นมาและความสจาคหัญของ เดก็ก ของศมนยรพหัฒนา

วหันลอยกระทง เดก็กเลก็กกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน  
9 โครงการสมู่งเสรธมทหันตสยุขภาพเดก็กเลก็ก เพมืที่อใหห้ผมห้ปกครองไดห้รหับทราบวธธท ผมห้ปกครองเดก็กศมนยรพหัฒ 25,000 25,000 30,000 จจานวนโครง

รหักษาสยุขภาพฟปนเดก็กเลก็ก นาเดก็กเลก็กกงรถ
ททที่ดจาเนธนงาน  

10 โครงการฝฝึกอบรมหรมือจหัดสมู่งบยุคลากร เพมืที่อใหห้บยุคลากรสหังกหัดสมู่วนการ บยุคลากรสหังกหัดสมู่วนการ 85,000 90,000 100,000 จจานวนโครง
สหังกหัดกองการศคึกษา เขห้ารหับการฝฝึก ศคึกษาฯไดห้รหับความรมห้ความเขห้าใจ ศคึกษาฯ ทยุกคน
อบรมเกทที่ยวกหับการปฏธบหัตธหนห้าททที่ เกทที่ยวกหับการปฏธบหัตธหนห้าททที่ ททที่ดจาเนธนงาน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

11 โครงการศคึกษาดมงานสจาหรหับ เพมืที่อใหห้บยุคลากรในกองการศคึกษา บยุคลากรททที่ศคึกษาดมงาน 30,000 30,000 35,000 จจานวนโครง
บยุคลากรในกองการศคึกษา เขห้าศคึกษาดมงานกหับหนมู่วยงานททที่มท หหัวหนห้ากองการศคึกษา 

การจหัดการศคึกษามทคยุณภาพตาม นหักวธชาการศคึกษา ททที่ดจาเนธนงาน 
หหัวหนห้าศมนยรพหัฒนา

/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม

มาตรฐานของ สมศ.



เดก็กเลก็ก ผมห้ดมแลเดก็ก และ
บยุคลากรหนมู่วยงานอมืที่นททที่

ไดห้รหับการแตมู่งตหันงใหห้ดมงาน
12 โครงการสมู่งเสรธมการจหัดทจาหลหักสมตร เพมืที่อพหัฒนาและเพธที่มประสธทธธภาพ จหัดหรมือสมู่งผมห้ดมแลเดก็กศมนยร 10,000 10,000 10,000 จจานวนโครง

สถานศคึกษาและการจหัดทจาแผนการ ในการจหัดทจาหลหักสมตรสถานศคึกษ พหัฒนาเดก็กเลก็กเขห้าอบรม
เรทยน การสอน สจาหรหับผมห้ดมแลเดก็ก าและการจหัดทจาแผนการเรทยน การจหัดทจาหลหักสมตรสถาน ททที่ดจาเนธนงาน 

การสอนของผมห้ดมแลเดก็ก ศคึกษาและการจหัดทจา
แผนการเรทยน การสอน

13 โครงการประกหันคยุณภาพการศคึกษา เพมืที่อใหห้สถานศคึกษา ผมู่านการประเมธนคยุณ 10,000 ### 10,000 10,000 จจานวนโครง
มทระบบการประกหัน ภาพทหันงภายในและ
คยุณภาพทหันงภายใน ภายนอก ททที่ดจาเนธนงาน 
และภายนอก

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

14 โครงการปรหับปรยุง ตกแตมู่งอาคารศมนยร เพมืที่อสรห้างบรรยากาศ ตธดตหันงพหัดลมหรมือเครมืที่อง 100,000 50,000 -
พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ สธที่งแวดลห้อมใหห้เอมืนอตมู่อการ ปรหับอากาศและมยุห้งลวด ททที่มทการปรหับ

เรทยนรมห้ของเดก็กเลก็กและมทความ ภายในอาคารศมนยร ปรยุงททที่ดทขคึนน
ปลอดภหัย พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ

15 โครงการปรหับปรยุงภมมธทหัศนรศมนยร เพมืที่อศมนยรพหัฒนาเดก็กกงรถความ ๑  ครหันงตมู่อปปีการศคึกษา 20,000 20,000 20,000
พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ ปลอดภหัยและมทภมมธทหัศททที่สวยงาม ททที่มทการปรหับ

ปรยุงภมมธทหัศนร

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

มท ศพด.

มท ศพด.



16 การเพธที่มศหักยภาพการผลธตและ เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพประสธทธธ 5,000 5,000 - จจานวนโครง
พหัฒนางานสารบหัญและระบบ ผลการผลธตและพหัฒนางานสาร
สารสนเทศในการปฏธบหัตธงานราชการ บหัญและระบบสารสนเทศในการ - ททที่ดจาเนธนงาน 

ปฏธบหัตธงานราชการของกอง กระจกเพมืที่อจหัดเกก็บแฟป้ม
การศคึกษาฯ เอกสารราชการ

17 การจหัดหาวหัสดยุสจานหักงาน และวหัสดยุ เพมืที่อใหห้มทวหัสดยุ อยุปกรณรสจานหักงาน จหัดหาวหัสดยุสจานหักงานและ 30,000 30,000 30,000 มทวหัสดยุททที่
คอมพธวเตอรรเพมืที่อใชห้ปฏธบหัตธงาน และวหัสดยุคอมพธวเตอรรในการใชห้ วหัสดยุคอมพธวเตอรรเพมืที่อใชห้ เพทยงพอ
ราชการใหห้เกธดประสธทธธภาพและ ปฏธบหัตธงานราชการททที่เพทยงพอ ปฏธบหัตธงานราชการใหห้
ประผล และเกธดประสธทธธภาพ เพทยงพอและเกธด

ประสธทธธภาพ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

18 การจหัดหาโตต๊ะ เกห้าเพมืที่อใชห้ในการ เพมืที่อใหห้มทโตต๊ะเกห้าในการปฏธบหัตธ จหัดหาโตต๊ะและเกห้าอทน 20,000 20,000 20,000
ปฏธบหัตธงานราชการใหห้เกธด งานราชการใหห้เกธดประสธทธธภาพ สจาหรหับขห้าราชการ ใหมมู่ ๑ ชยุด
ประสธทธธภาพและประผล และประผล ระดหับ๖ จจานวน ๑ ชยุด

19 จหัดหาครยุภหัณฑรเพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพ เพมืที่อใหห้มทเครมืที่องมมือในการเพธที่ม จหัดซมืนอครยุภหัณฑรดหังนทน มทครยุภหัณฑรททที่
ในการปฏธบหัตธงานราชการ ประสธทธธภาพ เกธดความคลมู่องตหัว 30,000 - - มทประสธทธธ

สจาหรหับการปฏธบหัตธงานราชการ แบบพกพา ๑ เครมืที่อง ภาพมากขคึนน
ภายในกองการศคึกษาและศมนยร ๒เครมืที่องโทรโขมู่ง๑เครมืที่อง 2,000 - -
พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ 5,000 5,000 -

5,000 - -
    ๑ เตทยง

๑.จหัดหาเครมืที่องปรธนนเตอรร
สท/ขาวดจาจจานวน๑เครมืที่อง การ/กธจกรรม
๒. จหัดหาเหลก็กบาน

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

มทโตต๊ะ/เกห้าอทน

๑.เครมืที่องคอมพธวเตอรร

๓.ตมห้เหลก็กเกก็บเอกสาร๑ตมห้
๔.เตทยงพยาบาลเดก็กเลก็ก



20 โครงการศมนยรซมู่อมสรห้างเพมืที่อชยุมชน เพมืที่อออกหนมู่วยบรธการประชาชน จหัดตหันงหนมู่วยบรธการใน 20,000 30,000 40,000 รห้อยละของผมห้
รมู่วมกหับวธทยาลหัยการอาชทพพธมาย รมู่วมกหับวธทยาลหัยการอาชทพพธมาย ตมู่างๆรวมทหันงบรธการ ททที่เขห้ารมู่วม

ในการซมู่อมบจารยุงเครมืที่องมมือเพมืที่อ อาหาร นจนาดมืที่ม นจนาแขก็ง โครงการ
การเกษตร เครมืที่องยนตร สจาหรหับเจห้าหนห้าททที่โครง
เครมืที่องใชห้ไฟฟป้า ฯลฯ การและประชาชน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

21 โครงการรมู่วมกธจกรรมเชมืที่อม เพมืที่อเปป็นการสรห้างสหัมพหันธไมตรท จหัดกธจกรรมรมู่วมกหับ 5,000 10,000 15,000 รห้อยละของผมห้
สหัมพหันธไมตรทระหวมู่างหนมู่วยงาน อหันดทระหวมู่างหนมู่วยงาน หนมู่วยงานราชการในพมืนน ททที่เขห้ารมู่วม

ททที่และในอจาเภอหห้วย โครงการ
แถลงเชมู่น โรงพยาบาล
สมู่งเสรธมสยุขภาพตจาบล 
โรงเรทยนในเขตพมืนนททที่  
สถานทตจารวจภมธรหห้วยแถลง  ฯลฯ

22 โครงการฝฝึกอบรมใหห้ความรมห้แกมู่ เพมืที่อใหห้ความรมห้ดห้านตมู่าง ๆ แกมู่ ดจาเนธนการจหัดอบรมใหห้ 25,000 30,000 35,000 รห้อยละของผมห้
ผมห้ปกครองเดก็กเลก็กภายในศมนยรพหัฒนา ผมห้ปกครองเดก็กเลก็กของศมนยร ความรมห้ดห้านตมู่างๆแกมู่ผมห้ ททที่เขห้ารมู่วม
เดก็กเลก็กกงรถ พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ ปกครองเดก็กเลก็กของ โครงการ

23 อยุดหนยุนสภาเดก็กและเยาวชนตจาบล เพมืที่อสนหับสนยุนใหห้เดก็ก อยุดหนยุนสภาเดก็กและ 10,000 20,000 30,000 จจานวนโครง
กงรถตามโครงการพหัฒนาศหักยภาพ และเยาวชนในตจาบล เยาวชนตจาบลกงรถตาม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ศพด.กงรถ

การ/กธจกรรม



ดห้านตมู่างๆของเดก็กและเยาวชนใน กงรถไดห้พหัฒนา โครงการพหัฒนาศหักย ททที่ดจาเนธนงาน 
จะกมู่อใหห้เกธดประโยชนร ภาพดห้านตมู่างๆททที่เสนอ
แกมู่สหังคมโดยรวม เพมืที่อขอรหับการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

24 โครงการสมู่งเสรธมการออกกจาลหังกายใน เพมืที่อใหห้ประชาชนมท จหัดหาวหัสดยุ อยุปกรณร 55,000 50,000 40,000 จจานวนโครง
ชยุมชน สยุขภาพรมู่างกายททที่แขก็งแรง กทฬาเพมืที่อใชห้ออกกจาลหัง

กายและเพธที่มทหักษะ ททที่ดจาเนธนงาน 
การเลมู่นกทฬาสจาหรหับ
เดก็ก เยาวชน 
ประชาชนตจาบลกงรถ
รวม ๙  หมมมู่บห้าน

25 โครงการจหัดการแขมู่งขหันกทฬาเดก็ก เพมืที่อใหห้เดก็ก เยาวชน และ เดก็ก เยาวชน 150,000 180,000 200,000 จจานวนโครง
เยาวชน  และประชาชนตจาบลกงรถ ประชาชนตจาบลกงรถไดห้ ประชาชนตจาบลกงรถ  
ตห้านยาเสพตธด พหัฒนาทหักษะการเลมู่นกทฬา ๙ หมมมู่บห้าน ททที่ดจาเนธนงาน 

และสมู่งเสรธมสยุข
ภาพรมู่างกายใหห้สมบมรณร 
แขก็งแรงหมู่างไกลยาเสพตธด

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

26 โครงการสมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหัน เพมืที่อใหห้ผมห้บรธหาร  สมาชธกสภา ผมห้บรธหาร สมาชธกสภา 60,000 65,000 70,000 จจานวนโครง
กทฬาองครกรปกครองสมู่วนทห้องถธที่นอจาเภอ เทศบาลตจาบลกงรถ  พนหักงาน  เทศบาลตจาบลกงรถ 
หห้วยแถลง จหังหวหัดนครราชสทมา ลมกจห้างเทศบาลตจาบลกงรถไดห้ พนหักงานลมกจห้างเทศบาล ททที่ดจาเนธนงาน 

เลมู่นกทฬาสมู่งเสรธมสยุขภาพรมู่างกาย ตจาบลกงรถทยุกคน
ใหห้แขก็งแรงพรห้อมจหัดสมู่งเขห้ารมู่วม
แขมู่งขหันกทฬาองครกรปกครองสมู่วน
ทห้องถธที่นอจาเภอหห้วยแถลง 

27 โครงการสมู่งนหักกทฬาภายในตจาบลกง เพมืที่อสมู่งเสรธมประชาชนใหห้เลมู่น สนหับสนยุนงบประมาณ 5,000 8,000 10,000 จจานวนโครง
รถเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหันกทฬาของสมู่วน กทฬาพรห้อมแตมู่งตหันงเพมืที่อสมู่งเขห้ารมู่วม ตามความเหมาะสม
ราชการ  หนมู่วยงาน  หรมือองครกร การแขมู่งขหันกทฬาในรายการตมู่างๆ จากรายการแขมู่งขหันกทฬา ททที่ดจาเนธนงาน 
ตมู่าง ๆ ททที่จหัดขคึนนภายในจหังหวหัด ททที่จหัดขคึนนหรมือไดห้รหับเชธญ
นครราชสทมา  หรมือใกลห้เคทยง ชวนเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหัน

กทฬาตลอดปปีงบประมาณ
28 โครงการจหัดกธจกรรมเนมืที่องในวหัน เพมืที่อใหห้เดก็กเลก็กศมนยรพหัฒนาเดก็ก เดก็กเลก็ก ผมห้ปกครองผมห้ดมแลเดก็ก 10,000 10,000 10,000 จจานวนโครง

สจาคหัญของชาตธ เชมู่น วหันพมู่อแหมู่งชาตธ เลก็กกงรถไดห้ทราบถคึงความสจาคหัญ พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
วหันแมมู่แหมู่งชาตธ วหันเดก็กแหมู่งชาตธ ของวหันสจาคหัญของชาตธ ททที่ดจาเนธนงาน 
เปป็นตห้น 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

29 โครงการจหัดกธจกรรมเนมืที่องในวหัน เพมืที่อเปป็นการรจาลคึกถคึงพระ จหัดกธจกรรมเฉลธมพระ 20,000 25,000 30,000 จจานวนโครง
ทห้องถธที่นไทย มหากรยุณาธธคยุณของรหัชกาลททที่ ๕ เกทยรตธรหัชกาลททที่ ๕และ

ททที่ทรงกมู่อตหันงการปกครองทห้องถธที่น กธจกรรมสาธารณะ ททที่ดจาเนธนงาน 
และเปป็นการรมู่วมกธจกรรมของ ประโยชนรในทห้องถธที่น
ผมห้บรธหาร สมาชธกสภา พนหักงาน 
ลมกจห้าง และประชาชนในเขต
เทศบาลตจาบลกงรถ

30 โครงการฝฝึกอบรมคยุณธรรมจรธยธรรม เพมืที่อปลมกฝปง และใชห้ ฝฝึกอบรมคณะผมห้บรธหาร 50,000 60,000 70,000 จจานวนโครง
คยุณธรรมจรธยธรรมในการ
ดจาเนธนชทวธต ผมห้ใหญมู่บห้าน พนหักงาน ททที่ดจาเนธนงาน 

ตจาบลกงรถ
ประชาชนตจาบลกงรถ  
๙ หมมมู่บห้าน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม

แกมู่คณะผมห้บรธหาร สท. กจานหันผมห้ใหญมู่บห้าน ส.ท. กจานหัน การ/กธจกรรม
พนหักงาน ทต. เดก็ก เยาวชน ประชาชน

ทต. เดก็ก เยาวชน 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



31 โครงการจหัดกธจกรรมและรมู่วมทจาบยุญ เพมืที่อใหห้ประชาชนมทสตธ 50,000 60,000 70,000 จจานวนโครง
เนมืที่องในวหันสจาคหัญทางพยุทธศาสนา ดจารงชทวธตอยมู่างถมกตห้อง กจานหัน ผมห้ใหญมู่บห้าน 
๑ วหันมาฆบมชา โดย ใชห้หลหักธรรมะในการ ททที่ดจาเนธนงาน 
๒ วหันวธสาขบมชา ดจาเนธนชทวธตตามจารทต เยาวชน ประชาชน
๓ วหันอาสาฬหบมชาและวหันเขห้าพรรษา ประเพณท คมู่านธยม ตจาบลกงรถ ๙ หมมมู่บห้าน
๔ วหันออกพรรษา

32 โครงการนจาเดก็กเลก็กรมู่วมทจาบยุญเนมืที่อง เพมืที่อใหห้เดก็กไดห้รหับทราบถคึงความ นจาเดก็กเลก็กรมู่วมทจาบยุญ - - - จจานวนโครง
ในวหันสจาคหัญทางพยุทธศาสนา สจาคหัญของวหันสจาคหัญทางพยุทธ และเวทยนเททยน ณ วหัด
๑ วหันมาฆบมชา ศาสนาและปลมกฝปงคยุณธรรม บห้านกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 
๒ วหันวธสาขบมชา จรธยธรรมตหันงแตมู่วหัยเยาวร
๓ วหันอาสาฬหบมชาและวหัน
เขห้าพรรษา

33 โครงการจหัดกธจกรรมบวชสามเณร เพมืที่อจหัดกธจกรรมทจานยุบจารยุงศาสนา เดก็ก เยาวชน และ 100,000 100,000 120,000 จจานวนโครง
ภาคฤดมรห้อนตจาบลกงรถ ปลมกฝปงคยุณธรรมจรธยธรรม รวม ประชาชนตจาบลกงรถ

ทหันงการใชห้เวลาวมู่างใหห้เกธดประ  จจานวน ๙ หมมมู่บห้าน ททที่ดจาเนธนงาน 
โยชนรแกมู่เดก็ก เยาวชนตจาบลกงรถ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

34 อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตาม เพมืที่อเปป็นการปลมกฝปง อยุดหนยุน 100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง
โครงการบวชสามเณรหมมมู่ภาคฤดม และสมู่งเสรธมคยุณธรรม งบประมาณแกมู่สภา
รห้อน จรธยธรรมแกมู่เดก็ก วหัฒนธรรมใชห้จหัดกธจกรรม ททที่ดจาเนธนงาน 

คณะผมห้บรธหาร สท. 
การ/กธจกรรม

พนหักงาน ทต. เดก็ก 

การ/กธจกรรม

4 วหันออกพรรษา

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม



เยาวชนตจาบลกงรถ
และการใชห้เวลาวมู่างใหห้
เกธดประโยชนร

35 อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตาม เพมืที่อเปป็นการปลมกฝปง อยุดหนยุน 50,000 50,000 60,000 มทการเขห้าคมู่าย
โครงการจหัดกธจกรรมเขห้าคมู่ายปฏธบหัตธ และสมู่งเสรธมคยุณธรรม งบประมาณแกมู่สภา ปฏธบหัตธธรรม
ธรรมของประชาชนตจาบลกงรถ จรธยธรรมแกมู่ วหัฒนธรรมใชห้จหัด ในตจาบล

ประชาชนตจาบลกงรถ กธจกรรม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

36 อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตาม เพมืที่อเปป็นการปลมกฝปง อยุดหนยุน 70,000 75,000 80,000 จจานวนโครง
โครงการจหัดอบรมคยุณธรรม และสมู่งเสรธมคยุณธรรม งบประมาณแกมู่สภา
จรธยธรรมแกมู่เยาวชนภายในตจาบล จรธยธรรมแกมู่เดก็ก วหัฒนธรรมใชห้จหัดกธจกรรม ททที่ดจาเนธนงาน 
กงรถ เยาวชนตจาบลกงรถ

และการใชห้เวลาวมู่างใหห้
เกธดประโยชนร

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม



37 โครงการจหัดงานประเพณทสงกรานตร และ เพมืที่ออนยุรหักษร วหัฒนธรรม 30,000 35,000 40,000 จจานวนโครง
พธธทรดนจนาดจาหหัวผมห้สมงอายยุ ขนบธรรมเนทยม ประเพณท กจานหัน ผมห้ใหญมู่บห้าน 

อหันดทงามใหห้คงอยมมู่สมืบไป ททที่ดจาเนธนงาน 
เยาวชน ประชาชน
ตจาบลกงรถ ๙ หมมมู่บห้าน

38 โครงการสมืบสานประเพณทลอยกระทง เพมืที่ออนยุรหักษร วหัฒนธรรม 100,000 100,000 120,000 จจานวนโครง
ตจาบลกงรถ ขนบธรรมเนทยม ประเพณท กจานหัน ผมห้ใหญมู่บห้าน 

อหันดทงามใหห้คงอยมมู่สมืบไป ททที่ดจาเนธนงาน 
เยาวชน ประชาชน
ตจาบลกงรถ ๙ หมมมู่บห้าน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

39 โครงการจหัดพธธทบวงสรวงทห้าวรมปปปปั้น เพมืที่อเปป็นการเทธดทมนและ จหัดพธธทบวงสรวงรมปปปปั้น 5,000 10,000 15,000 จจานวนโครง
รจาลคึกถคึงวทรสตรทของ ทห้าวสยุรนารทประจจา

เทศบาลตจาบลกงรถ จหังหวหัดนครราชสทมา สจานหักงานเทศบาล ททที่ดจาเนธนงาน 
ตจาบลกงรถ

40 โครงการรมู่วมทจาบยุญประเพณท ไดห้อนยุรหักษร สมืบสาน ประเพณทดหันง 30,000 30,000 30,000 จจานวนโครง
ทอดกฐธนกหับประชาชนตจาบลกงรถ เดธมททที่เคยปฏธบหัตธและเปป็นการสาน หมมมู่บห้านและศาสนสถาน

สหัมพหันธรกหับประชาชนในทห้องถธที่น ในตจาบลกงรถทยุกแหมู่ง ททที่ดจาเนธนงาน 

41 โครงการจหัดกธจกรรมสมืบสาน ไดห้อนยุรหักษร สมืบสาน ประเพณทดหันง 30,000 40,000 50,000 จจานวนโครง

คณะผมห้บรธหาร สท. 
การ/กธจกรรม

พนหักงาน ทต. เดก็ก 

คณะผมห้บรธหาร ส.ท. 
การ/กธจกรรม

พนหักงาน ทต. เดก็ก 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

สยุรนารท(ยมู่าโม)ประจจาสจานหักงาน การ/กธจกรรม

ประชาชนในตจาบลกงรถ จจานวน 9
การ/กธจกรรม

ประชาชนในตจาบลกงรถ จจานวน 9



ประเพณทบยุญบหันงไฟตจาบลกงรถ เดธมททที่เคยปฏธบหัตธและเปป็นการสาน หมมมู่บห้าน
สหัมพหันธรกหับประชาชนในทห้องถธที่น ททที่ดจาเนธนงาน 

42 โครงการจหัดกธจกรรมแสดง ประกวด เพมืที่อใหห้เดก็ก เยาวชน และประชาชนตจาบเดก็ก เยาวชนและประชา 30,000 40,000 50,000 จจานวนโครง
อนยุรหักษร วหัฒนธรรมและภมมธปปญญา กงรถไดห้อนยุรหักษร ชนตจาบลกงรถ
ทห้องถธที่น สมืบสานวหัฒนธรรม จจานวน ๙ หมมมู่บห้าน ททที่ดจาเนธนงาน 

และภมมธปปญญาทห้องถธที่น

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

43 โครงการจหัดกธจกรรมเขห้ารมู่วมงานสมืบ เพมืที่อใหห้คณะผมห้บรธหารสมาชธกสภา คณะผมห้บรธหาร สมาชธก 5,000 10,000 15,000 จจานวนโครง
สานตจานานหลวงพมู่อศรท พนหักงาน ลมกจห้างไดห้เขห้ารมู่วม สภา พนหักงานลมกจห้าง 

สมืบสานตจานานหลวงพมู่อศรท เทศบาลตจาบลกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 
44 อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรมตจาบลกงรถ เพมืที่อเปป็นการรมู่วม อยุดหนยุนสภาวหัฒนธรรม 30,000 50,000 60,000 จจานวนโครง

ตามโครงการจหัดกธจกรรมเพมืที่อ สนหับสนยุนใหห้สภา ตจาบลกงรถตามโครง
อนยุรหักษร สมืบสาน ทจานยุบจารยุงศาสนา วหัฒนธรรมตจาบลกงรถ การททที่เสนอเพมืที่อขอรหับ ททที่ดจาเนธนงาน 
วหัฒนธรรม ประเพณท และภมมธปปญญา จหัดกธจกรรมเพมืที่อ การสนหับสนยุนงบ
ทห้องถธที่น ประชาชนไดห้อนยุรหักษร ประมาณ

สมืบสาน ทจานยุบจารยุง
ศาสนา วหัฒนธรรม 
ประเพณท และภมมธปปญญาทห้องถธที่น

45 โครงการจหัดกธจกรรมเฉลธมพระเกทยรตธ เพมืที่อเปป็นการแสดงออกถคึงความ จจานวนโครง

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

คณะผมห้บรธหาร สท.กจานหัน



๑ พระบาทสมเดก็จพระเจห้าอยมมู่หหัว จงรหักภหักดทและเปป็นการเฉลธม  ผมห้ใหญมู่บห้าน พนหักงาน 20,000 25,000 30,000
๒ สมเดก็จพระนางเจห้าพระบรมราชธนท พระเกทยรตธแดมู่พระบาทสมเดก็จ ททที่ดจาเนธนงาน 
   นาถ    พระเจห้าอยมมู่หหัวพระบรมราชธนทนาถ ชนตจาบลกงรถ๙หมมมู่บห้าน 20,000 25,000 30,000
๓ พระบาทสมเดก็จพระจยุลจอมเกลห้า และพระบาทสมเดก็จ

พระจยุลจอมเกลห้าเจห้าอยมมู่หหัว 10,000 15,000 20,000

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

46 อยุดหนยุนงบประมาณแกมู่ททที่ทจาการ เพมืที่อเปป็นการสนหับสนยุน อยุดหนยุนงบประมาณแกมู่ จจานวนโครง
ปกครองอจาเภอหห้วยแถลงตาม ใหห้การจหัดงานรหัฐพธธท ททที่ทจาการปกครองอจาเภอ
โครงการททที่ขอรหับงบประมาณ และวหัฒนธรรมตมู่างๆ หห้วยแถลงตามโครงการ ททที่ดจาเนธนงาน 
ประจจาปปี  ดหังนทน ของททที่ทจาการปกครอง ททที่ขอรหับงบประมาณประ
๑ โครงการจหัดกธจกรรมเฉลธมพระ อจาเภอหห้วยแถลง จจาปปีใหห้ไดห้ตามเปป้าหมาย 10,000 15,000 20,000
เกทยรตธพระบาทสมเดก็จพระเจห้าอยมมู่หหัว เปป็นไปดห้วยความ ของโครงการ
เนมืที่องในวหันเฉลธมพระชนมพรรษา เรทยบรห้อยและมท
๒ โครงการจหัดกธจกรรมเฉลธมพระ ประสธทธธภาพบหังเกธด 10,000 15,000 20,000
เกทยรตธสมเดก็จพระเจห้า ผลดทโดยรวมแกมู่
พระบรมราชธนทนาถเนมืที่องในวหันเฉลธม หนมู่วยงานราชการใน
พระชนมพรรษา อจาเภอหห้วยแถลง
๓ โครงการจหัดกธจกรรมเนมืที่องในวหันปปิ 20,000 25,000 30,000
ยะมหาราช

การ/กธจกรรม
ทต. เดก็กเยาวชน ประชา

    เจห้าอยมมู่หหัว (วหันปปิยะมหาราช)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

47 โครงการความรมู่วมมมือกหับโรงเรทยน เพมืที่อเปป็นการสมู่งเสรธม ตหัวละ จจานวนโครง
บห้านซมู่าเลมือดเพมืที่อสมู่งเสรธม พหัฒนา สยุขภาพ พหัฒนาทหักษะ สนามกทฬา โรงเรทยน 35,000
กมู่อสรห้าง ปรหับปรยุง ซมู่อมแซมสนาม ดห้านกทฬาและการรมู่วม บห้านซมู่าเลมือด รวม ททที่ดจาเนธนงาน 
วหัสดยุ อยุปกรณรตมู่างๆในการแขมู่งขหันกทฬา กธจกรรมสานสามหัคคท 70,000
และการเขห้ารมู่วมกธจกรรมตมู่างๆททที่ ของเดก็ก เยาวชน และ บาท
เกทที่ยวขห้องกหับการแขมู่งขหันกทฬาเพมืที่อ ประชาชนภายใน
เปป็นการสมู่งเสรธมสยุขภาพ พหัฒนา ตจาบลกงรถ
ทหักษะดห้านกทฬาและรมู่วมกธจกรรม ททที่ไดห้มาตรฐาน จจานวน
สานสามหัคคทแกมู่เดก็ก เยาวชน และ ๒ ประตม
ประชาชนตจาบลกงรถ

48 โครงการจหัดทจาปป้ายชมืที่อศมนยรพหัฒนาเดก็ก เพมืที่อความปลอดภหัยและความมท 100,000 100,000 - มทปป้ายชมืที่อศมนยร
เลก็กกงรถพรห้อมปรหับปรยุงสถานททที่ ระเบทยบเรทยบรห้อยสวยงาม พรห้อมทาสทบรธเวณรอบ พหัฒนาเดก็ก

สจาหรหับเดก็กและบรธเวณอาคาร อาคาร เลก็กใหมมู่
ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑. ปรหับปรยุง ซมู่อมแซม
การ/กธจกรรม

๒. กมู่อสรห้างแสตนเชทยรร
กทฬาจจานวน ๙ ตหัว (โดย
กมู่อสรห้างอทก ๒  ตหัว)
๓. จหัดหาประตมฟยุตบอล

จหัดทจาปป้ายชมืที่อศพด.กงรถ

บรธเวณรอบตหัวอาคาร  ศพด.กงรถ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

49 โครงการตธดตหันงระบบสาธารณมประโภค เพมืที่อใหห้มทระบบนจนาประปา  ไฟฟป้า ตธดตหันงระบบประปา 50,000 50,000 - มทระบบ
ภายในศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ เครมืที่องใชห้ไฟฟป้า  ททที่สะดวกในศมนยร ไฟฟป้าเครมืที่องใชห้ไฟฟป้าใหห้ สาธารณมป

พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ เพทยงพอแกมู่การใชห้งาน โภคททที่ดทขคึนน
50 โครงการปรหับปรยุงตมู่อเตธมอาคารหรมือ เพมืที่อเปป็นการเพธที่มพมืนนททที่ใชห้สอย 100,000 150,000 100,000 มทอาคารททที่

บรธเวณศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ บรธเวณอาคารหรมือรอบตหัวอาคาร ททที่พหักผมห้ปกครอง เพทยงพอ

51 จหัดหาวหัสดยุและครยุภหัณฑรในการศคึกษา เพมืที่อจหัดหาวหัสดยุครยุภหัณฑรทางการ จหัดหาวหัสดยุครยุภหัณฑรศมนยร 25,000 30,000 35,000 มทวหัสดยุ
สจาหรหับศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็ก ศคึกษาใหห้เพทยงพอ พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ ครยุภหัณฑร

เพทยงพอ
52 เพมืที่อสมู่งเสรธมพหัฒนาการจหัดการ อยุดหนยุนงบประมาณเปป็น 350,000 400,000 450,000 จจานวนโครง

จหัดการศคึกษาตามโครงการททที่เสนอ ศคึกษาของสถานศคึกษาภายในเขต เงธนอยุดหนยุนแกมู่โรงเรทยน
ขอรหับงบประมาณ พมืนนททที่ใหห้มทประสธทธธภาพและมท ททที่ดจาเนธนงาน 

ประสธทธธผล พมืนนททที่ตจาบลกงรถรวม
๕แหมู่ง

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตมู่อเตธมหลหังคา/ตหัวอาคาร

อยุดหนยุนรร.สพฐ.เพมืที่อสนหับสนยุนการ
การ/กธจกรรม

สหังกหัด สพฐ.ภายในเขต

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



53 อยุดหนยุนโรงเรทยนบห้านซมู่าเลมือดตาม เพมืที่อสมู่งเสรธม  พหัฒนาการจหัดการ อยุดหนยุนงบประมาณเปป็นเงธนอยุ 70,000 75,000 80,000 จจานวนโครง
โครงการจหัดการแขมู่งขหันกทฬาของ ศคึกษาของสถานศคึกษาภายใน
โรงเรทยนตจาบลกงรถรมู่วมกหับตจาบลงธนว เขตพมืนนททที่ใหห้มทประสธทธธภาพและ  ภายในเขตพมืนนททที่ตจาบล ททที่ดจาเนธนงาน 

ประสธทธผล กงรถ  รวม  ๕  แหมู่ง

54 โครงการกมู่อสรห้างลานกทฬาพรห้อม เพมืที่อสมู่งเสรธมการออกกจาลหังกาย กมู่อสรห้างลานกทฬาพรห้อม 100,000 200,000 300,000 จจานวนโครง
ครยุภหัณฑรกทฬาหรมือเครมืที่องออกกจาลหังกาย ของประชาชนในทห้องถธที่น ครยุภหัณฑรและเครมืที่องออก

กจาลหังกาย ททที่ดจาเนธนงาน 
55 อยุดหนยุนศมนยรการศคึกษานอกระบบและ เพมืที่อใหห้การจหัดการศคึกษานอกระ อยุดหนยุนโครงการททที่ขอ 30,000 35,000 40,000 จจานวนโครง

บบภายในเขตพมืนนททที่ตจาบลกงรถ รหับการสนหับสนยุนงบ
 ตามโครงการททที่ขอรหับการสนหับสนยุนงบ เปป็นไปอยมู่างมทประสธทธธภาพ ประมาณเพมืที่อสมู่งเสรธม ททที่ดจาเนธนงาน 
ประมาณเพมืที่อสมู่งเสรธมพหัฒนาการจหัดการ พหัฒนาการจหัดการศคึกษา
ศคึกษาหรมือแหลมู่งเรทยนรมห้ภายในตจาบล หรมือแหลมู่งเรทยนรมห้ภายใน
กงรถ ตจาบลกงรถ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

56 จหัดและสมู่งเสรธมใหห้มทโครงการกธจกรรม เพมืที่อเปป็นการเตรทยมความพรห้อม ประชาชนเขห้ารมู่วมกธจ 40,000 50,000 60,000 จจานวนโครง
สจาหรหับเดก็ก  เยาวชนและประชาชน และการกห้าวเขห้าสมมู่วธถทชทวธตแบบ กรรมและพหัฒนาการ
เพมืที่อเตรทยมความพรห้อมและการกห้าวเขห้า อาเซทยนอยมู่างเตก็มตหัวของ ดจาเนธนชทวธตเขห้าสมมู่อาเซทยน ททที่ดจาเนธนงาน 
สมมู่วธถทชทวธตแบบประชาคมอาเซทยนททที่ ประชาชน

แกมู่โรงเรทยนสหังกหัด สพฐ. การ/กธจกรรม

การ/กธจกรรม

ตามอหัธยาศหัย(กศน.)ประจจาตจาบลกงรถ การ/กธจกรรม

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๑  การสส่งเสรริมการศศึกษา

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

การ/กธจกรรม



หลากหลาย



1
ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เดก็กเลก็กและนหักเรทยน กองการ
ไดห้ดมืที่มนมททที่เพทยงพอ ศคึกษา

เดก็กเลก็กและนหักเรทยน กองการ
ไดห้รหับอาหารกลางวหัน ศคึกษา
เพทยงพอ

2
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เดก็กเลก็กศมนยรพหัฒนาเดก็ก กองการ
เลก็กกงรถไดห้พหัฒนาทหักษะ ศคึกษา
การเคลมืที่อนไหวของรมู่าง

อจานวยความสะดวกแกมู่ กองการ
ผมห้ปกครองททที่มทททที่อยมมู่อาศหัย ศคึกษา
หมู่างไกลศมนยรพหัฒนาเดก็ก
เลก็กในการรหับสมู่งและชมู่วย
ลดภาระคมู่าใชห้จมู่ายแกมู่ผมห้ปกครอง
ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกง กองการ
รถไดห้รหับการสนหับสนยุน ศคึกษา
งบประมาณดจาเนธนการ
จหัดการศคึกษาใหห้เพทยงพอ
ผมห้ดมแลเดก็กไดห้รหับรมห้สภาพ กองการศคึกษา
ความเปป็นอยมมู่และปปญหา และศมนยร

พหัฒนาเดก็ก
เลก็กกงรถ

3
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองการ

กาย/เขห้ารมู่วมกธจกรรม

ของเดก็กเลก็ก/ผมห้ปกครอง
ของ ศพด.กงรถ

เพมืที่อใหห้ ศพด.มทวหัสดยุงาน



บห้านงานครหัวใชห้ในการ ศคึกษาและ 
ดจาเนธนงานททที่เพทยงพอ
และมทประสธทธธภาพ
เดก็กเลก็กไดห้ทราบถคึงความ กองการ
เปป็นมาและความสจาคหัญ ศคึกษาและ 
ของวหันลอยกระทง
ไดห้รหักษาสยุขภาพฟปนเดก็ก กองการ
เลก็กและผมห้ปกครองไดห้รหับ ศคึกษาและ 
ทราบวธธทรหักษาสยุขภาพฟปน
ประชาชนมทสยุขภาพ กอง
รมู่างกายททที่แขก็งแรง การศคึกษา

4
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

บยุคลากรในกองการศคึกษา กองการศคึกษา
ไดห้เขห้าศคึกษาดมงานกหับ
หนมู่วยงานททที่มทการจหัดการ
ศคึกษามทคยุณภาพตาม

ศพด.กงรถ

ศพด.กงรถ

ศพด.กงรถ



ผมห้ดมแลเดก็กศมนยรพหัฒนาเดก็ก กองการศคึกษา
เลก็กกงรถสามารถจหัดทจา และศมนยร
หลหักสมตรสถานศคึกษาและ พหัฒนาเดก็ก
จหัดทจาแผนการเรทยนการ เลก็กกงรถ
สอนไดห้อยมู่างมทประสธทธธภาพ
สถานศคึกษาไดห้รหับ กองการศคึกษา
การพหัฒนาผมู่าน และศมนยร
การประกหันคยุณภาพ พหัฒนาเดก็ก
ภายนอก เลก็กกงรถ

5
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

บรรยากาศสธที่งแวดลห้อม กองการศคึกษา
ใหห้เอมืนอตมู่อการเรทยนรมห้ของ กองชมู่าง
เดก็กเลก็กและมทความ
ปลอดภหัย
ศมนยรพหัฒนาเดก็กกงรถ กองการศคึกษา
ความปลอดภหัยและมท
ภมมธทหัศททที่สวยงาม กงรถ

มาตรฐานของ สมศ.

และ ศพด.



งานสารบหัญและระบบ กองการศคึกษา
สารสนเทศในการปฏธบหัตธ
งานราชการของสมู่วน
การศคึกษาฯมทประสธทธธ
ภาพและประสธทธธผล
มทวหัสดยุ อยุปกรณรสจานหักงาน กองการศคึกษา
และวหัสดยุคอมพธวเตอรรใน
การใชห้ปฏธบหัตธงานราช
การททที่เพทยงพอและเกธด
ประสธทธธภาพ

6
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

มทโตต๊ะเกห้าในการปฏธบหัตธ กองการศคึกษา
งานราชการใหห้เกธดประ
สธทธธภาพและประผล
มทเครมืที่องมมือในการเพธที่ม กองการศคึกษา
ประสธทธธภาพ เกธดความ
คลมู่องตหัว สจาหรหับการ
ปฏธบหัตธงานราชการภาย
ในกองการศคึกษาและ
ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ



ไดห้ออกหนมู่วยบรธการประ กองการศคึกษา
ชาชนรมู่วมกหับวธทยาลหัย สจานหักปลหัด
การอาชทพพธมายในการ 
ซมู่อมบจารยุงเครมืที่องมมือเพมืที่อ
การเกษตรเครมืที่องยนตร 
เครมืที่องใชห้ไฟฟป้า ฯลฯ

7
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เปป็นการสรห้างสหัมพหันธ กองการศคึกษา
ไมตรทอหันดทระหวมู่างหนมู่วย
งาน

ผมห้ปกครองเดก็กเลก็กของ กองการศคึกษา
ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
ไดห้รหับความรมห้ในการดมแล
บยุตรอยมู่างถมกวธธท
เดก็กและเยาวชน กองการศคึกษา
ในตจาบลกงรถไดห้



พหัฒนาศหักยภาพ
กมู่อใหห้เกธดประโยชนรแกมู่
สหังคมโดยรวม

8
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เดก็ก เยาวชน กองการศคึกษา
ประชาชนมทสยุขภาพ
รมู่างกายททที่สมบมรณร
แขก็งแรงหมู่างไกล
ยาเสพตธด

เพมืที่อใหห้เดก็ก เยาวชนและ กองการศคึกษา
ประชาชนตจาบลกงรถไดห้
พหัฒนาทหักษะการเลมู่นกทฬา
และสมู่งเสรธมสยุขภาพรมู่าง
กายใหห้สมบมรณร แขก็งแรง
หมู่างไกลยาเสพตธด



9
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองการศคึกษา
พนหักงานลมกจห้างเทศบาล
ตจาบลกงรถไดห้เลมู่นกทฬา
สมู่งเสรธมสยุขภาพรมู่างกาย 
ใหห้แขก็งแรงพรห้อมจหัดสมู่ง
เขห้ารมู่วมแขมู่งขหันกทฬา
องครกรปกครองสมู่วน
ไดห้สมู่งเสรธมประชาชนใหห้ กองการศคึกษา
เลมู่นกทฬาพรห้อมเขห้ารมู่วม
การแขมู่งขหันกทฬาในราย
การตมู่าง ๆ 

เดก็กเลก็กศมนยรพหัฒนาเดก็ก กองการศคึกษา
เลก็กกงรถไดห้ทราบถคึง
ความสจาคหัญของวหัน กงรถ
สจาคหัญของชาตธ

10
ผ ๐๑

เพมืที่อใหห้ผมห้บรธหาร  สท.

และ ศพด.



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ไดห้รจาลคึกถคึงพระมหากรยุ กองการศคึกษา
ณาธธคยุณของรหัชกาลททที่ ๕ 
ททที่ทรงกมู่อตหันงการปกครอง
ทห้องถธที่นและเปป็นการรมู่วม
กธจกรรมของผมห้บรธหาร 
สมาชธกสภา พนหักงาน 
ลมกจห้างและประชาชนใน
เขตเทศบาลตจาบลกงรถ
ไดห้ปลมกฝปง และใชห้ กองการศคึกษา
คยุณธรรมจรธยธรรม
ในการดจาเนธนชทวธต

11
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



ประชาชนมทสตธดจารงชทวธต กองการศคึกษา
อยมู่างถมกตห้องโดยใชห้หลหัก
ธรรมะในการดจาเนธนชทวธต
ตามจารทต ประเพณท 
คมู่านธยม 

เดก็กเลก็กของศมนยรพหัฒนา กองการศคึกษา
เดก็กเลก็กกงรถไดห้รหับทราบ และศมนยร
ถคึงความสจาคหัญของวหัน พหัฒนาเดก็ก
สจาคหัญทางพยุทธศาสนา เลก็กกงรถ
และปลมกฝปงคยุณธรรม
 จรธยธรรมตหันงแตมู่วหัยเยาวร

เปป็นการจหัดกธจกรรมปลมก กองการศคึกษา
ฝปงคยุณธรรมจรธยธรรม 
รวมทหันงการใชห้เวลาวมู่าง
ใหห้เกธดประโยชนร

12
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เปป็นการปลมกฝปงและสมู่ง กองการศคึกษา
เสรธมคยุณธรรมจรธยธรรม
แกมู่เดก็กเยาวชนตจาบล



กงรถและการใชห้เวลา
วมู่างใหห้เกธดประโยชนร

เปป็นการปลมกฝปงและสมู่ง กองการศคึกษา
เสรธมคยุณธรรมจรธยธรรม และสภาวหัฒน
แกมู่ประชาชนตจาบลกงรถ ธรรมตจาบล

กงรถ

13
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เปป็นการปลมกฝปง กองการศคึกษา
และสมู่งเสรธมคยุณธรรม และสภาวหัฒน
จรธยธรรมแกมู่เดก็ก ธรรมตจาบล
เยาวชนตจาบลกง กงรถ
รถและการใชห้
เวลาวมู่างใหห้เกธด



ประโยชนร
ไดห้อนยุรหักษร กองการศคึกษา
ขนบธรรมเนทยม
ประเพณท  ไวห้ถคึงคน
รยุมู่นหลหัง

ไดห้อนยุรหักษรขนบธรรม กองการศคึกษา
เนทยม ประเพณท  ไวห้ถคึง
คนรยุมู่นหลหัง

14
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ไดห้เเทธดทมนและรจาลคึกถคึง กองการศคึกษา
วทรสตรทของ จหังหวหัด
นครราชสทมา

เปป็นการอนยุรหักษร สมืบสาน กองการศคึกษา
ประเพณทดหันงเดธมททที่เคย
ปฏธบหัตธและเปป็นการสาน
สหัมพหันธรกหับประชาชนในทห้องถธที่น
เปป็นการอนยุรหักษร สมืบสาน กองการศคึกษา



ประเพณทดหันงเดธมททที่เคย
ปฏธบหัตธและเปป็นการสาน
สหัมพหันธรกหับประชาชนในทห้องถธที่น
เดก็ก เยาวชนและประชา กองการศคึกษา
ชนตจาบลกงรถไดห้อนยุรหักษร 
สมืบสานวหัฒนธรรม 
และภมมธปปญญาทห้องถธที่น

15
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ไดห้เขห้ารมู่วมกธจกรรมงาน กองการศคึกษา
สมืบสานตจานาน
หลวงพมู่อศรท
เปป็นการรมู่วมสนหับสนยุน กองการศคึกษา
ใหห้สภาวหัฒนธรรมตจาบล และสภาวหัฒน
กงรถจหัดกธจกรรม ธรรมตจาบล
เพมืที่อประชาชนไดห้ กงรถ
อนยุรหักษร สมืบสาน 
ทจานยุบจารยุงศาสนา 
วหัฒนธรรม ประเพณทและ
ภมมธปปญญาทห้องถธที่น
ไดห้แสดงออกถคึงความจง กองการศคึกษา



รหักภหักดทและเปป็นการเฉลธม
พระเกทยรตธแดมู่พระบาท
สมเดก็จพระเจห้าอยมมู่หหัว
พระบรมราชธนทนาถ และ
พระบาทสมเดก็จพระจยุลจอมเกลห้าเจห้าอยมมู่หหัว

16
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

การจหัดงานรหัฐพธธท กองการศคึกษา
และวหัฒนธรรม และสภา
ตมู่างๆของททที่ทจาการ วหัฒนธรรม
ปกครองอจาเภอหห้วย ตจาบลกงรถ
แถลงเปป็นไปดห้วยความ
เรทยบรห้อยและมท
ประสธทธธภาพบหังเกธดผล
ดทโดยรวมแกมู่หนมู่วยงาน
ราชการในอจาเภอ
หห้วยแถลง



17
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ไดห้สมู่งเสรธมสยุขภาพพหัฒนา กองการศคึกษา
ทหักษะดห้านกทฬาและการ และสภา
รมู่วมกธจกรรมสานสามหัคคท วหัฒนธรรม
ของเดก็ก เยาวชน และ ตจาบลกงรถ
ประชาชนภายในตจาบล
กงรถ

เดก็กเลก็กมทความปลอดภหัย กองการศคึกษา
บรธเวณอาคารมทความ กองชมู่าง
เปป็นระเบทยบ

18
ผ ๐๑



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

มทนจนาประปา ไฟฟป้าเครมืที่อง กองการศคึกษา
ใชห้ไฟฟป้าททที่สะดวกในศมนยร กองชมู่าง
พหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ
มทพมืนนททที่อจานวยความ กองการศคึกษา
สะดวกและใชห้สอยเพธที่ม กองชมู่าง
มากขคึนน
ศมนยรพหัฒนาเดก็กเลก็กกงรถ กองการศคึกษา
มทวหัสดยุทางการศคึกษาททที่ กองชมู่าง
เพทยงพอตมู่อการศคึกษา
การจหัดการศคึกษาใหห้แกมู่ กองการศคึกษา
เดก็กนหักเรทยนของสถาน
ศคึกษาภายในเขตพมืนนททที่มท
ประสธทธธภาพ

19
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



การจหัดการศคึกษาใหห้แกมู่ กองการศคึกษา
เดก็กนหักเรทยนของสถาน
ศคึกษาภายในเขตพมืนนททที่มท
ประสธทธธภาพและ
ประสธทธธผล
ประชาชนมทสถานททที่ออก กองการศคึกษา
กจาลหังกายสมู่งเสรธมสยุข
ภาพใหห้สมบมรณรแขก็งแรง
การจหัดการศคึกษานอก กองการศคึกษา
ระบบภายในเขตพมืนนททที่
ตจาบลกงรถเปป็นไปอยมู่าง
มทประสธทธธภาพ

20
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ประชาชนความพรห้อม กองการศคึกษา
และการกห้าวเขห้าสมมู่วธถทชทวธต
แบบอาเซทยนอยมู่าง
เตก็มตหัว





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยยุทธศาสตรรจหังหวหัดททที่ ๔   การพหัฒนาสหังคมคยุณภาพททที่ทหัที่วถคึงและยหัที่งยมืน เพมืที่อสมมู่การเปป็นเมมืองนมู่าอยมมู่
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๔  การพบัฒนาดด้านการศศึกษา  ศริลปวบัฒนธรรมและจารทตประเพณท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการสมู่งเสรธมประเพณท จหัดกธจกรรมประเพณทตมู่างๆ 100,000 100,000 100,000 จจานวนโครง
สมืบสานประเพณทวหัฒนธรรมทห้องถธที่น กธจกรรมตมู่างๆ ในเขตเทศบาล

ตจาบลกงรถ ททที่ดจาเนธนงาน 
ของประชาชน ชยุมชน ตลอดจน
หนมู่วยงานองครกรตมู่างๆ ในตจาบล

2 - 45,000 45,000 จจานวนโครง
ศาลตาปมป่ ทยุกหมมมู่บห้าน

ททที่ดจาเนธนงาน 

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๔.๒  การอนรุรบักษร์ศริลปวบัฒนธรรมและจารทตประเพณท

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อเปป็นการสมู่งเสรธมและ
วหัฒนธรรมตจาบลกงรถ หมมมู่ททที่ ๑-๙ การ/กธจกรรม

๒.เพมืที่อสมู่งเสรธมการมทสมู่วนรมู่วม

โครงการกมู่อสรห้าง/ซมู่อมแซม ศาล กมู่อสรห้าง/ปรหับปรยุง/ซมู่อมแซม ทยุกหมมมู่บห้าน (หมมมู่ททที่ ๑ - ๙)
ตา ปมป่ ทยุกหมมมู่บห้านในเขต ทต.กงรถ การ/กธจกรรม



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองการ
วหัฒนธรรมประจจาทห้องถธที่น ศคึกษาฯ

ความรหัก ความสามหัคคท

ประเพณทไทย
กองการ

วหัฒนธรรมประจจาทห้องถธที่น ศคึกษาฯ
กองชมู่าง

๑.สมืบสานงานประเพณทและ

๒.ประชาชนในทห้องถธที่นเกธด

๓.นหักทมู่องเททที่ยวไดห้ชมืที่นชม

.สมืบสานงานประเพณทและ



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยยุทธศาสตรรจหังหวหัดททที่ ๗ การบรธหารจหัดการอยมู่างมทคยุณภาพและประสธทธธภาพ
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๕  การพบัฒนาดด้านการบรริหารบรริหารกริจการบด้านเมพองททที่ดท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 เงธนเดมือน เงธนประจจาตจาแหนมู่ง เพมืที่อเปป็นเงธนเดมือนคมู่าตอบแทน จมู่ายเปป็นเงธนเดมือน คมู่าจห้าง เงธน 400,000 400,000 400,000 ปฏธบหัตธตาม
คมู่าจห้างลมกจห้างคมู่าตอบแทนหรมือ สวหัสดธการในการปฏธบหัตธงาน ประจจาตจาแหนมู่ง คมู่าตอบแทนอมืที่น ๆ
สวหัสดธการตมู่างๆตามสธทธธททที่ แกมู่พนหักงานและลมกจห้าง เชมู่น คมู่ารหักษาพยาบาล เงธนชมู่วยเหลมือ กฎหมาย
พนหักงานลมกจห้างพคึงจะไดห้รหับ การศคึกษาบยุตร คมู่าเชมู่าบห้าน 
ตามสธทธธ คมู่าตอบแทนการปฏธบหัตธงานนอกเวลา

ราชการของพนหักงานเทศบาลลมก

2 คมู่าตอบแทนแกมู่คณะผมห้บรธหาร เพมืที่อจมู่ายเปป็นคมู่าตอบแทนใหห้แกมู่ จมู่ายคมู่าตอบแทนดหังนทน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปฏธบหัตธตาม

ตามททที่ระเบทยบกฎหมายกจาหนด กฎหมาย

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ระเบทยบ/

ของ ทต.กงรถ

จห้างในสมู่วนราชการภายใน ทต.ดหังนทน
๑.สจานหักปลหัด   ๔.กองการศคึกษาฯ
๒.กองคลหัง      ๕.กองสาธารณสยุขฯ
๓.กองชมู่าง

สมาชธกสภา ทต.กงรถ ผมห้ปฏธบหัตธราชการของ ทต.กงรถ ๑.คณะผมห้บรธหาร ระเบทยบ/
๒.สมาชธกสภา ทต.กงรถ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 จหัดจห้างประเมธนประสธทธธภาพ จห้างหนมู่วยงานภายนอกประเมธน 40,000 40,000 40,000 ปฏธบหัตธตาม
การจหัดการททที่ดท ประเมธนการบรธหาร ประสธทธธภาพการจหัดการของ 

กฎหมาย

4 จหัดซมืนอจหัดหารถจหักรยานยนตร เพมืที่ออจานวยความสะดวกในการ เพมืที่อใชห้ในงานราชการเทศบาลตจาบล 50,000 - - มทพาหนะ
ปฏธบหัตธงานราชการ กงรถ ในการ

ปฏธบหัตธงาน
ราชการ

5 จหัดสมู่งผมห้บรธหาร สมาชธกสภาเทศบาล 200,000 ### 200,000 200,000 จจานวน
สามารถของบยุคลากรใหห้มท ตจาบล ลมกจห้างประจจา และพนหักงาน

ในหนห้าททที่หรมือเปป็นประโยชนรตมู่อ ทหักษะในการปฏธบหัตธงาน กธจกรรม
องครกร ของกรมสมู่งเสรธมฯ 
หรมือหนมู่วยงานอมืที่นจหัดใหห้มทการ ประสธทธธภาพและเกธด
อบรมขคึนน ประโยชนรตมู่อองครกร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

6 คมู่าตอบแทนผมห้ปฏธบหัตธราชการ จมู่ายคมู่าตอบแทนผมห้ปฏธบหัตธราชการ 50,000 ### 50,000 50,000 ปฏธบหัตธตาม

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อดจาเนธนการจห้างเอกชน
ระเบทยบ/

จหัดการททที่ดทของ ทต.กงรถ ทต.กงรถ  ปปีละ ๑ ครหันง 

จหัดบยุคลากรเขห้ารหับการอบรม/ ๑.เพมืที่อเพธที่มความรมห้ความ
ประชยุม/สหัมมนาเกทที่ยวกหับงาน โครงการ/

จห้างของ ทต.เขห้ารหับการอบรม/
๒.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ประชยุม/สหัมมนาหลหักสมตรตมู่างๆ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อเปป็นคมู่าตอบแทนผมห้



ปฏธบหัตธราชการ
ผมห้แทนชยุมชนหรมือประชาคมททที่รมู่วม กฎหมาย

ใหห้แกมู่ผมห้ปฏธบหัตธงาน เปป็นกรรมการ ในการจหัดซมืนอจหัดจห้าง
7 โครงการอบรมและทหัศนศคึกษาดมงาน จหัดอบรมและทหัศนศคึกษาดมงานเพมืที่อ 300,000 300,000 300,000 จจานวน

ดมงานผมห้บรธหาร สมาชธกฯ เพธที่มพมนความรมห้และประสธทธธภาพ 
พนหักงานเทศบาลและตหัวแทน ในการทจางาน กธจกรรม
ชยุมชน ฯ ลฯ ความสามหัคคทในหมมมู่คณะ

ในการปฏธบหัตธงานราชการ
8 โครงการอบรมและทหัศนศคึกษา จหัดอบรมและทหัศนศคึกษาดมงาน 300,000  - - - จจานวน

ดมงานเพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพ ความรมห้ความสามารถในการ เพมืที่อเพธที่มพมนความรมห้และนจามา
ของผมห้บรธหาร และพนหักงาน ปฏธบหัตธงาน ประยยุกตรใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กธจกรรม
เทศบาล ลมกจห้างและพนหักงานจห้าง

ความสามหัคคทในหมมมู่คณะ

การปฏธบหัตธงานราชการ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

9 จหัดหาวหัสดยุสจาหรหับใชห้ในการ จหัดหาวหัสดยุตมู่างๆ ไดห้แกมู่ วหัสดยุสจานหักงาน 1,100,000 1,500,000 - มทวหัสดยุททที่
ปฏธบหัตธงาน วหัสดยุสจานหักงาน การปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ ใชห้ในการ

ปฏธบหัตธงาน
ประสธทธธผลของการ เพทยงพอ

อหันเปป็นประโยชนรแกมู่ ทต. อหันเปป็นประโยชนรตมู่อ ทต. ดหังนทน ระเบทยบ/
๒.เพมืที่อเสรธมสรห้างขวหัญกจาลหังใจ

๑.เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้มททหักษะ
ความรมห้/สามารถการปฏธบหัตธงาน โครงการ/
๒.เพมืที่อเสรธมสรห้างความรหัก

๓.เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพ

๑.เพมืที่อสมู่งเสรธมใหห้มททหักษะ
โครงการ/

๒.เพมืที่อเสรธมสรห้างความรหัก

๓.เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพใน

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้มทวหัสดยุอยุปกรณรสจาหรหับ
/ไฟฟป้าและวธทยยุ/งานบห้านงานครหัว

๒.เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพและ /ยานพาหนะและขนสมู่ง/เชมืนอเพลธงและ
หลมู่อลมืที่น/วธทยาศาสตรรหรมือการแพทยร



ปฏธบหัตธงานมากยธที่งขคึนน

เครมืที่องแตมู่งกายงานบรรเทาสาธารณภหัย

ฯลฯ  สจาหรหับทยุกกองในหนมู่วยงาน
10 คมู่าใชห้จมู่ายเพมืที่อการสาธารณมป เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมทความ 600,000 700,000 800,000 มทการ

โภคททที่จจาเปป็นในการปฏธบหัตธ คลมู่องตหัวเกธดประสธทธธภาพและ สาธารณมป
ราชการ ประสธทธธผล โภคททที่ไดห้

ฯลฯ มาตรฐาน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

11 คมู่าใชห้จมู่ายเพมืที่อใหห้มาไดห้ซคึที่ง เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท คมู่าจห้างเหมาใหห้ไดห้มาซคึที่งบรธการเชมู่น  100,000 100,000 100,000 มทการ
บรธการททที่จจาเปป็นตห้องใชห้ในการ ประสธทธธภาพ และมทความ บรธการ
ปฏธบหัตธราชการ คลมู่องตหัว ททที่ไดห้

มาตรฐาน

ธรรมเนทยมการกจาจหัดขยะ ฯลฯ

/โฆษณาและเผยแพรมู่/คอมพธวเตอรร
/การศคึกษา/การเกษตร/กมู่อสรห้าง/วหัสดยุ

/วหัสดยุรองรหับขยะมมลฝอย/วหัสดยุดหับเพลธง

คมู่าสาธารณมปโภค  ไดห้แกมู่ คมู่าไฟฟป้า/
คมู่านจนาประปา/คมู่าโทรศหัพทร/คมู่าบรธการ
ระบบอธนเตอรรเนก็ต/คมู่าไปรษณทยร

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

เยก็บหนหังสมือเขห้าปก/ลห้าง อหัด 
ขยายภาพ /ซหักฟอก ลห้างอหัดฉทดรถ 
 ธรรมเนทยมและทะเบทยนตมู่างๆ/
 การดจาเนธนคดทตามคจาพธพากษา/
ตธดตหันงโทรศหัพทร/พมู่นหมอกควหัน/ คมู่า  



12 200,000 300,000 300,000 มทการ
ซมู่อมแซมทรหัพยรสธนสจาหรหับใชห้ ปรหับปรยุง
ในการปฏธบหัตธงาน ใหห้สามารถใชห้งานไดห้คงทน เชมู่น รถบรรทยุกนจนา เรมือ คอมพธวเตอรร ซมู่อมแซม

ยมืดอายยุการใชห้งานใหห้นานขคึนน โตต๊ะ เกห้าอทน ประตม หนห้าตมู่าง  เครมืที่องปรหับ ทรหัพยรสธน
อากาศ รถจหักรยานยนตร เครมืที่องถมู่าย เพทยงพอ
เอกสาร โทรศหัพทร  โทรสาร รถยนตร เหมาะสม

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

13 - - 300,000 - มทครยุภหัณฑร
ประสธทธธภาพ ททที่เพทยงพอ

ตมู่อการ
ปฏธบหัตธงาน

14 โครงการเพธที่มประสธทธธภาพ เพมืที่อเปป็นศมนยรการเรทยนรมห้และ จหัดตหันงศมนยรเรทยนรมห้ฯ ๑ หมมมู่บห้าน ๑ 10,000 10,000 10,000 จจานวน
ศมนยรการเรทยนรมห้โครงการอหัน พหัฒนาองครความรมห้โครงการอหัน ตจาบล
เนมืที่องมาจากพระราชดจารธ เนมืที่องมาจากพระราชดจารธใหห้  กธจกรรม

สามารถดจาเนธนการไดห้ยหัที่งยมืน

ปรหับปรยุง /บจารยุงรหักษา/ ๑.เพมืที่อเปป็นการบจารยุงรหักษา ปรหับปรยุง/บจารยุงรหักษา/ซมู่อมแซมทรหัพยร
ทรหัพยรสธนตมู่างๆของ ทต. สธนของ ทต. วหัสดยุ/ครยุภหัณฑร/สธที่งกมู่อสรห้าง

๒.เพมืที่อเปป็นการประหยหัด
งบประมาณของ ทต.

เครมืที่องพมู่นหมอกควหัน รถบรรทยุกขยะ/
ซยุห้มทางเขห้า ทต. ฯลฯ 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตธดตหันง/ขยาย ระบบหมห้อแปลงไฟฟป้า ๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ตธดตหันง/ขยาย ระบบหมห้อแปลงไฟฟป้า
สจานหักงาน ทต. สจานหักงาน ทต.จจานวน ๑ ชยุด

๒.เพมืที่อรหักษาวหัสดยุครยุภหัณฑรของ
สจานหักงาน ทต.

โครงการ/



และถาวร 
15 โครงการเยทที่ยมปลอบขวหัญ เพมืที่อชมู่วยเหลมือบรรเทาทยุกขร จหัดซมืนอเครมืที่องอยุปโภค บรธโภค จจานวน 20,000 20,000 20,000 จจานวน

บรรเทาทยุกขรใหห้กจาลหังใจแกมู่ผมห้ ผมห้ประสบภหัย ผมห้สมงอายยุ ผมห้พธการ ๕๐ ชยุด  มอบผมห้ประสบภหัย  ผมห้สมงอายยุ
ประสบภหัยผมห้สมงอายยุ  ผมห้พธการ ผมห้ดห้อยโอกาส  ใหห้มทคยุณภาพ ผมห้พธการ  ผมห้ดห้อยโอกาส  จจานวน ๕๐ กธจกรรม
 และผมห้ดห้อยโอกาส ชทวธตททที่ดทขคึนน ครหัวเรมือน 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

16 จหัดทจาแผนททที่เทศบาลตจาบล เพมืที่อใชห้กจาหนดพธกหัดโครงการ ๑ ฉบหับ 20,000 - - มทแผนททที่
ตจาบลททที่ไดห้

ประสธทธธภาพ มาตรฐาน
17 ปรหับปรยุงภมมธทหัศนรสจานหักงาน ปรหับปรยุงภมมธทหัศนรสจานหักงานเทศบาล 200,000 200,000 200,000 มทภมมธทหัศนร

เทศบาลตจาบลกงรถ งานอยมู่างมทประสธทธธภาพ ตจาบลกงรถ โดยวางแผนผหังเทศบาล ททที่ดทขคึนน
ตจาบลกงรถออกเปป็นกอง มทการ
ทจางานอยมู่างเปป็นระเบทยบอยมู่างมท
ประสธทธธภาพ

18 เลมือกตหันงสมาชธกสภาเทศบาล จหัดการเลมือกตหันงสมาชธกสภาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 ปฏธบหัตธตาม

งานอยมู่างมทประสธทธธภาพ
กฎหมาย

19 โครงการชมู่วยเหลมือศพ กรณท เพมืที่อชมู่วยเหลมือครอบครหัว ตลอดปปีงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 ชมู่วยเหลมือ

โครงการ/

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

กงรถ อหัตราสมู่วย ๑:๕๐,๐๐๐ ตมู่างๆในระบบ e-plan ใหห้มท

เพมืที่อใหห้ ทต.กงรถ มทการบรธหาร

เพมืที่อใหห้ทต.กงรถมทการบรธหาร
ตจาบลกงรถ/นายกเทศมนตรท ตจาบลกงรถ/นายกเทศมนตรทตจาบล ระเบทยบ/
ตจาบลกงรถ (กรณทแทน กงรถ (กรณทแทนตจาแหนมู่งททที่วมู่าง)
ตจาแหนมู่งททที่วมู่าง)



พนหักงานเทศบาลเสทยชทวธต พนหักงานเทศบาลกรณท พนหักงานททที่
ระหวมู่างปฏธบหัตธหนห้าททที่ราชการ พนหักงานเทศบาลเสทยชทวธต เสทยชทวธต

ระหวมู่างปฏธบหัตธหนห้าททที่ราชการ ทยุกคน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

20 โครงการสมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วม เพมืที่อสนหับสนยุนใหห้ผมห้บรธหาร สมู่งนหักกทฬาเขห้ารมู่วมการแขมู่งขหัน 50,000 50,000 50,000 จจานวน
การแขมู่งขหันกทฬาเทศบาล พรห้อมสมาชธกสภา   พนหักงาน อยมู่างนห้อยปปีละ  ๑  ครหันง
 จหังหวหัดนครราชสทมา  ลมกจห้างไดห้เลมู่นกทฬาพรห้อม กธจกรรม

จหัดสมู่งเขห้ารมู่วมกทฬาเทศบาล  

งบประมาณตมู่าง ๆ 

21 โครงการจห้างเหมาเอกชนดมแล ถนน ซอย ทาง พมืนนททที่สาธารณะใน 100,000 100,000 100,000 จจานวน
รหักษาความสะอาดในเขต ในพมืนนททที่ตจาบลกงรถ พมืนนททที่ตจาบลกงรถ
เทศบาลตจาบลกงรถ กธจกรรม

ความสะอาดของเทศบาล
22 จหัดสมู่งผมห้บรธหาร สมาชธกสภาเทศบาล 300,000 300,000 300,000 จจานวน

สามารถของบยุคลากรใหห้มท ตจาบล ลมกจห้างประจจา และพนหักงาน
ในหนห้าททที่หรมือเปป็นประโยชนรตมู่อ ทหักษะในการปฏธบหัตธงาน กธจกรรม
องครกร ของกรมสมู่งเสรธมฯ 
หรมือหนมู่วยงานอมืที่นจหัดใหห้มทการ ประสธทธธภาพและเกธด

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/

 จ.นครราชสทมา  ประจจาปปี

๑.เพมืที่อดมแลรหักษาความสะอาด
โครงการ/

๒.เพมืที่อลดตห้นทยุนดห้านการรหักษา

จหัดบยุคลากรเขห้ารหับการอบรม/ ๑.เพมืที่อเพธที่มความรมห้ความ
ประชยุม/สหัมมนาเกทที่ยวกหับงาน โครงการ/

จห้างของ ทต.เขห้ารหับการอบรม/
๒.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ประชยุม/สหัมมนาหลหักสมตรตมู่างๆ



อบรมขคึนน ประโยชนรตมู่อองครกร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

23 โครงการปรหับปรยุงระบบเสทยง เพมืที่อใหห้ประชาชนไดห้รหับรมห้ 50,000 50,000 50,000 หอกระจาย
ขห้อมมลขมู่าวสารอยมู่างมท ตามสายพรห้อมตธดตหันงอยุปกรณร ขมู่าวในหมมมู่
ประสธทธธภาพยธที่งขคึนน บห้านไดห้รหับ

การแกห้ไข
24 โครงการปรหับปรยุงเวต๊ปไซดร เพมืที่อเปป็นการเพธที่มชมู่องทาง 30,000 30,000 30,000 มทเวก็ปไซดร

รหับรมห้ขห้อมมลขมู่าวสารของ ใหห้มทรมปแบบททที่ทหันสมหัย  และมทขห้อมมล ททที่ทหันสมหัย
ครบถห้วนในการใหห้บรธการขห้อมมลแกมู่ และเปป็น
ประชาชน ปปจจยุบหัน

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๑  การพบัฒนาองคร์กร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

กมู่อสรห้าง/ขยายระบบเสทยง
ตามสาย/ซมู่อมแซม 
หอกระจายขมู่าว หมมมู่ททที่ ๑ - ๙

ปรหับปรยุง/พหัฒนาเวก็ปไซดร ของ ทต.
ทต.กงรถ

ทต.กงรถใหห้แกมู่ประชาชน



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

35 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร 1,401,000  -  -
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว สบานบักปลบัด 440,000

ครรุภบัณฑร์ทบัที่วไป    
ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ 10,000 - -

100,000  -  -

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

1.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

2.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ
1.เครมืที่องพรธนนเตอรร (สท)
2.ชยุดโตต๊ะเกห้าอทนผมห้บรธหาร+โตต๊ะหมมมู่บมชา



20,000  -  -
30,000  -  -  
60,000  -  - 

25,000  -  -

60,000  -  -

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

36 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร 30,000
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว 80,000

 -  - 
ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ 10,000  -  - 

3.เครมืที่องโปรเจก็คเตอรร 
4.เกห้าอทนพลาสตมืกแขก็ง  จจานวน100 ตหัว 
5.เครมืที่องปรหับอากาศ 
จจานวน 2 เครมืที่อง 
6.ตมห้เหลก็กเกก็บเอกสาร 5 ฟยุต 
จจานวน 5 ตมห้ 
7.คอมพธวเตอรรแบบพกพา(โนต๊ตบยุต๊ก) 
 จจานวน 2 เครมืที่อง

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

1.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท 8.พหัดลมใหญมู่จจานวน 4ตหัว
9.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ+เครมืที่อง

2.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ ปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ =2 ชยุด 
10.โตต๊ะขห้าราชการซท3พรห้อมเกห้าอทน1ชยุด



15,000  -  - 
กองคลบัง 112,500

55,000  -  -  
8,000  -  -

40,000  -  -
เครมืที่องปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ  

5,000  -  -

4,500  -  -

กองชส่าง 64,500
10,000  -  -
4,500  -  -

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

37 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร กองชส่าง
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว 40,000

 -  - 

11.โตต๊ะเอนกประสงคร(พหับไดห้) =10ตหัว

1.รถจหักรยานยนตร จจานวน 1 คหัน  
2.โตต๊ะทจางานเหลก็ก และเกห้าอทน ขนาด 
4 ฟยุต จจานวน 1 โตต๊ะ 
3.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ1ชยุดพรห้อม

4.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนกระจก 5 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 
5.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ 4 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 

1.กลห้องถมู่ายรมป จจานวน 1 ตหัว 
2.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ 4 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

1.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท
3.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ+เครมืที่อง

2.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ ปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ =1 ชยุด 



ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ 10,000  -  - 
 -  - 

กองการศศึกษา 67,500
10,000  -  -  
8,000  -  -

40,000  -  -
เครมืที่องปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ  

5,000  -  -

4,500  -  -

กองสาธารณสรุข 117,500
5,000  -  -

4,500  -  -

4.โตต๊ะขห้าราชการซท2พรห้อมเกห้าอทน1ชยุด

1.กลห้องถมู่ายรมป  จจานวน 1 ตหัว  
2.โตต๊ะทจางานเหลก็ก และเกห้าอทน ขนาด 
4 ฟยุต จจานวน 1 โตต๊ะ 
3.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ 

4.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนกระจก 5 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 
5.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ 4 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 

1.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนกระจก 5 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 
2.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ 4 ฟยุต 
จจานวน 1 ตมห้ 



เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

พนหักงานเทศบาลและ สจานหักปลหัด
กองคลหัง

ประจจาตจาแหนมู่งหรมือคมู่าตอบ กองชมู่าง
แทนหรมือสวหัสดธการตมู่าง ๆ กองการ
ตามสธทธธททที่พคึงจะไดห้รหับ ศคึกษาฯ

ผมห้ปฏธบหัตธราชการไดห้รหับคมู่า สจานหักปลหัด
ตอบแทนตามระเบทยบ
กฎหมายกจาหนด

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

ลมกจห้างไดห้รหับเงธนเดมือน/เงธน

กอง สธ.



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เพมืที่อใชห้เปป็นขห้อมมลในการ สจานหักปลหัด

เพมืที่ออจานวยความสะดวก สจานหักปลหัด
ในการปฏธบหัตธงานราชการ

สจานหักปลหัด
ทหักษะในการปฏธบหัตธงาน กองคลหัง
เพธที่มขคึนน กองชมู่าง

กองการ
ประสธทธธภาพยธที่งขคึนน ศคึกษาฯ

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

ผมห้ปฏธบหัตธราชการไดห้รหับคมู่า สจานหักปลหัด

ปรหับปรยุงพหัฒนาการดจาเนธน.
งานของ ทต.กงรถ

๑.บยุคลากรมทความรมห้และ

๒.ผลการปฏธบหัตธงานมท

กอง สธ.



ตอบแทนตามระเบทยบ กองชมู่าง
กฎหมายกจาหนด กองคลหัง

สจานหักปลหัด
รมห้ความสามารถในการ
ปฏธบหัตธงาน

ประสธทธธภาพขคึนน
สจานหักปลหัด

รมห้ความสามารถในการ
ปฏธบหัตธงาน

ในหมมมู่คณะ

ประสธทธธภาพขคึนน
4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ใชห้ในการปฏธบหัตธงาน
อยมู่างเพทยงพอ

๑.บยุคลากรขององครกรมทความ

๒.มทความรหักความสามหัคคท
๓.ผลการปฏธบหัตธงานมท

๑.บยุคลากรขององครกรมทความ

๒.มทความรหักความสามหัคคท

๓.ผลการปฏธบหัตธงานมท

๑.องครกรมทวหัสดยุสจาหรหับ

๒.การปฏธบหัตธงานมท



 ประสธทธธภาพมากยธที่งขคึนน 
 สามารถใหห้บรธการ 
 ประชาชนไดห้อยมู่างทหัที่วถคึง  

 การปฏธบหัตธงานมทความ สจานหักปลหัด
 คลมู่องตหัวเกธดประสธทธธภาพ กองคลหัง

กองชมู่าง
กองการ
ศคึกษาฯ

5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

 การปฏธบหัตธมทความคลมู่อง สจานหักปลหัด
 ตหัวเกธดประสธทธธภาพ กองคลหัง

กองชมู่าง
กองการ
ศคึกษาฯ

กอง สธ.

กอง สธ.



สจานหักปลหัด
คงทน ใชห้งานไดห้นานคยุห้มคมู่า กองคลหัง
คมู่าขคึนน กองชมู่าง

กองการ
ศคึกษาฯ

6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

การใชห้ไฟฟป้าในสจานหักงานมท กองชมู่าง
ความสมดยุลยรมากยธที่งขคึนน

มทศมนยรการเรทยนรมห้โครงการ สจานหักปลหัด
อหันเนมืที่องมาจากพระราช
ดจารธ ของทยุกหมมมู่บห้าน อจาเภอ
ในอจาเภอหห้วยแถลง หห้วยแถลง

ทรหัพยรสธนของ ทต. มทความ

กอง สธ.



ผมห้ประสบภหัย  ผมห้สมงอายยุ สจานหักปลหัด
ผมห้พธการ  ผมห้ดห้อยโอกาส ฯ 
จะไดห้รหับการบรรเทาทยุกขร 
ในเบมืนองตห้น 

6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เพมืที่อใชห้กจาหนดพธกหัดของ สจานหักปลหัด

ใหห้มทประสธทธธภาพ
กองการ

บรธหารงานอยมู่างมท ศคึกษาฯ
ประสธทธธภาพ

สจานหักปลหัด

บรธหารงานอยมู่างมท
ประสธทธธภาพ

ครอบครหัวพนหักงานเทศบาล สจานหักปลหัด

โครงการในระบบ e-plan

เพมืที่อใหห้ทต.กงรถมทการ

เพมืที่อใหห้ทต.กงรถมทการ



ตจาบลกงรถไดห้รหับการชมู่วย
เหลมือเมมืที่อเสทยชทวธตระหวมู่าง
ปฏธบหัตธหนห้าททที่

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เพมืที่อสนหับสนยุนใหห้ผมห้บรธหาร กองการ
พรห้อมสมาชธกสภา พนหักงาน ศคึกษาฯ
 ลมกจห้างไดห้เลมู่นกทฬาพรห้อม
จหัดสมู่งเขห้ารมู่วมกทฬาเทศบาล

งบประมาณตมู่าง ๆ 

พมืนนททที่สาธารณะ ถนน ซอย สจานหักปลหัด
ทาง ไดห้รหับการดมแล บจารยุง
รหักษา 

สจานหักปลหัด
ทหักษะในการปฏธบหัตธงาน กองคลหัง
เพธที่มขคึนน กองชมู่าง

กองการ
ประสธทธธภาพยธที่งขคึนน ศคึกษาฯ

 จ.นครราชสทมา  ประจจาปปี

๑.บยุคลากรมทความรมห้และ

๒.ผลการปฏธบหัตธงานมท



9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ขห้อมมลขมู่าวสารเพธที่มขคึนน

ขมู่าวสารทหันทมู่วงทท
สจานหักปลหัด

ภาพและครบถห้วนขคึนน

เปป็นไปตามหลหักเกณฑร
บรธหารจหัดการบห้านเมมืองททที่ดท

10

ผ ๐๑

กอง สธ.

๑.ประชาชนไดห้รหับทราบ

๒.ประชาชนรหับรมห้ขห้อมมล

๑.การใหห้บรธการขห้อมมล
ขมู่าวสาร ของทต.มทประสธทธธ

๒.การบรธหารงานของ ทต.



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

กองชมู่าง
เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการศคึกษาฯ

อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ

1.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

2.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ

กอง สธ.



งานแตมู่ละดห้าน

42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

กองชมู่าง
เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการศคึกษาฯ

1.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

2.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ



อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ
งานแตมู่ละดห้าน

43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

กองชมู่าง

กอง สธ.

1.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

2.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ



เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการศคึกษาฯ

อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ
งานแตมู่ละดห้าน

กอง สธ.



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๗ การบรริหารจบัดการอยส่างมทครุณภาพและประสริทธริภาพ
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๕  การพบัฒนาดด้านการบรริหารบรริหารกริจการบด้านเมพองททที่ดท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 จหัดสมู่งผมห้บรธหาร สมาชธกสภาเทศบาล 200,000 250,000 300,000 จจานวน
สามารถของบยุคลากรใหห้มท ตจาบล ลมกจห้างประจจา และพนหักงาน

ในหนห้าททที่หรมือเปป็นประโยชนรตมู่อ ทหักษะในการปฏธบหัตธงาน กธจกรรม
องครกร ของกรมสมู่งเสรธมฯ 
หรมือหนมู่วยงานอมืที่นจหัดใหห้มทการ ประสธทธธภาพและเกธด
อบรมขคึนน ประโยชนรตมู่อองครกร

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๒   การพบัฒนาบรุคลากร

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

จหัดบยุคลากรเขห้ารหับการอบรม/ ๑.เพมืที่อเพธที่มความรมห้ความ
ประชยุม/สหัมมนาเกทที่ยวกหับงาน โครงการ/

จห้างของ ทต.เขห้ารหับการอบรม/
๒.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ประชยุม/สหัมมนาหลหักสมตรตมู่างๆ

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ทหักษะในการปฏธบหัตธงาน กองคลหัง
เพธที่มขคึนน กองชมู่าง

กองการศคึกษาฯ
ประสธทธธภาพยธที่งขคึนน

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.บยุคลากรมทความรมห้และ

๒.ผลการปฏธบหัตธงานมท
กอง สธ.



31 3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



32 4

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



33 5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



34 6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๗ การบรริหารจบัดการอยส่างมทครุณภาพและประสริทธริภาพ
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๕  การพบัฒนาดด้านการบรริหารบรริหารกริจการบด้านเมพองททที่ดท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการพหัฒนาสมู่งเสรธมศมนยรรวมขห้อ 20,000 20,000 20,000 เพธที่มประสธทธธ
มมลขมู่าวสารการซมืนอหรมือการจห้างและ ขมู่าวสารและการซมืนอหรมือ ภาพในการ
สนหับสนยุนภารกธจขององครกรปกครอง การจห้างฯ เปป็นสถานททที่  ประชาสหัม
สมู่วนทห้องถธที่น อจาเภอหห้วยแถลง พหันธรศยุนยรรวม

 ในการดจาเนธนการจหัดซมืนอ ขห้อมมลขมู่าว
สารฯ

2 อยุดหนยุนการรวบคยุม ปป้องกหัน ยาเสพตธด เพมืที่ออยุดหนยุนการควบคยุม อยุดหนยุนการควบคยุม 30,000 30,000 30,000 ไมมู่มทยาเสพ
ในหมมมู่บห้านและชยุมชนตจาบลกงรถ และปป้องกหันยาเสพตธด และปป้องกหันยาเสพตธด ตธดในตจาบล

ในหมมมู่บห้านและชยุมชน ในหมมมู่บห้านและชยุมชน กงรถ
ตจาบลกงรถ ตจาบลกงรถ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๓   การพบัฒนาการใหด้บรริการประชาชน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้ศมนยรรวมขห้อมมล อยุดหนยุน อปท.ททที่ ดจาเนธนการ

กลางของ อ.หห้วยแถลง
ประจจาปปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จหัดจห้างของ อปท. 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๓   การพบัฒนาการใหด้บรริการประชาชน (ตส่อ )



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

3 โครงการอยุดหนยุนกองทยุนสวหัสดธการ เพมืที่ออยุดหนยุนกองทยุนสวหัสดธ อยุดหนยุนกองทยุนสวหัสดธการ 30,000 30,000 30,000 จจานวน
ชยุมชนตจาบลกงรถ การชยุมชนตจาบลกงรถ ชยุมชนตจาบลกงรถ

กธจกรรม
4 โครงการอยุดหนยุนกองทยุนหลหักประกหัน เพมืที่อพหัฒนาระบบการสมู่ง อยุดหนยุนกองทยุนสยุขภาพตจาบล 200,000 200,000 200,000 จจานวน

สยุขภาพตจาบลกงรถ ใหห้ดจาเนธนการตามระเบทยบ
สยุขภาพตจาบลกงรถ ขห้อบหังคหับของกองทยุน ฯ กธจกรรม

5 พหัฒนางานสาธารณสยุขมมลฐาน 135,000 135,000 135,000 มทการทจางาน
ตจาบลกงรถ ดห้านสยุขภาพ กองทยุนสยุขภาพตจาบลกงรถ เปป็นระบบ

มากขคึนน
สาธารณสยุขในเรมืที่องตมู่างๆ สาธารณสยุขมมลฐาน จจานวน๙

บรธการสยุขภาพเบมืนองตห้น
6 จหัดซมืนอรถนจนา มทรถนจนาบรธการประชาชนใน 2,500,000  -  - มทรถนจนาไวห้

นจนาบรธโภค ในตจาบลกงรถ เขตเทศบาลตจาบลกงรถ อจานวยความ
 สะดวกแกมู่

ในดห้านการเกษตรและ  ประชาชน
อจานวยความสะดวก  ตจาบลกงรถ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

7 โครงการจหัดระเบทยบการนวดเพมืที่อ เพมืที่อใหห้การนวดเพมืที่อสยุข  - 50,000  - จจานวน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/

เสรธม/ปป้องกหัน/ฟฟปั้นฟม โครงการ/

๑.เพมืที่อพหัฒนาศหักยภาพ ๑.จหัดตหันงและดจาเนธนการ

๒.เพมืที่อแกห้ไขปปญหา ๒.สนหับสนยุนการดจาเนธนงาน

๓.เพมืที่อสมู่งเสรธมการจหัด หมมมู่บห้านฯ ละ ๗,๕๐๐ บาท

๑.เพมืที่อใชห้บรธการดห้านนจนาใชห้

๒.เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพ

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๓   การพบัฒนาการใหด้บรริการประชาชน (ตส่อ )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.จหัดอบรม ผมห้ประกอบการ/



สยุขภาพทหันงในและนอกสถาน ภาพในพมืนนททที่ ไดห้มาตรฐาน พนหักงานนวดเพมืที่อสยุขภาพ
ประกอบการ กธจกรรม

นวดเพมืที่อสยุขภาพ

8 โครงการจหัดระเบทยบสถานจจาหนมู่าย 50,000 50,000  - จจานวน
อาหารและแผงลอย มาตรฐานสยุขาภธบาลอาหาร บาลอาหารแกมู่ผมห้ประกอบการ
 แกมู่ผมห้ประกอบการรห้านอาหาร  พนหักงาน รห้านอาหาร กธจกรรม

การรห้านอาหารปรหับปรยุงรห้าน ประกอบการรห้านอาหารททที่
ผมู่านมาตรฐาน

good test  
9 โครงการจหัดทจาแผนททที่ทางยยุทธศาสตรร เพมืที่อจหัดทจาแผนททที่ทาง มทแผนททที่ทางยยุทธศาสตรรของ 100,000 100,000  - จจานวน

ตจาบลกงรถ ยยุทธศาสตรรตจาบลกงรถ ตจาบลกงรถ
กธจกรรม

 

โครงการ/
๒.ตรวจเยทที่ยม ประเมธนรห้าน

๑.เพมืที่อพหัฒนาความรมห้เกทที่ยวกหับ ๑.อบรมใหห้ความรมห้เรมืที่องสยุขาภธ
โครงการ/

๒.เพมืที่อสนหับสนยุนใหห้ผมห้ประกอบ ๒.ตรวจประเมธนสถาน

ตามมาตรฐาน clean food

โครงการ/



 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

(บาท) (บาท) (บาท)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ประชาสหัมพหันธรขห้อมมลขมู่าวสาร
ของทางราชการ

เครมืที่องใชห้ วหัสดยุอยุปกรณรททที่

กองทยุนสวหัสดธการชยุมชนตจาบล สจานหักปลหัด

ตลอดไป

2
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

๑.เพธที่มประสธทธธภาพในการ
สนง.ทห้องถธที่น
อ.หห้วยแถลง

๒.มทอยุปกรณรและเครมืที่องมมือ

กงรถมทความเขห้มแขก็ง/ยหัที่งยมืน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

กองทยุนสวหัสดธการชยุมชน สจานหักปลหัด
ตจาบลกงรถมทความเขห้มแขก็ง
และยหัที่งยมืนตลอดไป
การใหห้บรธการดห้านสาธารณสยุข
ไดห้รหับการพหัฒนา สยุข

ใจในการสมู่งเสรธมสยุขภาพและ สยุข
สามารถดมแลตนเองไดห้

สจานหักปลหัด
นจนาบรธโภค ในตจาบลกงรถ

ในดห้านการเกษตรและ
อจานวยความสะดวก

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

การบรธการนวดเพมืที่อสยุขภาพ

กองสาธารณ.

๑.ประชาชนมทความรมห้ความเขห้า กองสาธารณ.

๒.การใหห้บรธการสาธารณสยุข
/สยุขภาพไดห้รหับการพหัฒนา

๑.เพมืที่อใชห้บรธการดห้านนจนาใชห้

๒.เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพ

กองสาธารณ.



ไดห้มาตรฐานยธที่งขคึนน สยุข

มทความเขห้าใจเกทที่ยวกหับ สยุข
มาตรฐานสยุขาภธบาลอาหาร

รห้านอาหาร ไดห้รหับมาตรฐาน 
 clean food good test

เพมืที่อจหัดทจาแผนททที่ทาง สจานหักปลหัด
ยยุทธศาสตรรตจาบลกงรถ

๑.ผมห้ประกอบการรห้านอาหาร กองสาธารณ.

๒.สถานประกอบการ



33 5

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



34 6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

41 13

ผ ๐๑



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

42 14



ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๗ การบรริหารจบัดการอยส่างมทครุณภาพและประสริทธริภาพ
ยรุทธศาสตรร์ททที่ ๕       การพบัฒนาดด้านการบรริหารกริจการบด้านเมพอง การจบัดการททที่ดท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร 841,000  -  - มทครยุภหัณฑร
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว สบานบักปลบัด 430,000 ในการปฏธบหัตธ

ครรุภบัณฑร์ทบัที่วไป    ราชการททที่ไดห้
ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ 10,000 - - มาตรฐาน

100,000  -  - เพทยงพอ
20,000  -  -
30,000  -  - 
60,000  -  - 

จจานวน ๒ เครมืที่อง 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๔     การพบัฒนาเครพที่องมพอเครพที่องใชด้ในการปฏริบบัตริงาน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

๒.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ
๑.เครมืที่องพรธนนเตอรร (สท) ๑เครมืที่อง
๒.ชยุดโตต๊ะเกห้าอทนผมห้บรธหาร ๑ ชยุด
๓.เครมืที่องโปรเจก็คเตอรร 
๔.เกห้าอทนพลาสตมืกแขก็ง ๑๐๐ตหัว 
๕.เครมืที่องปรหับอากาศ 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๔     การพบัฒนาเครพที่องมพอเครพที่องใชด้ในการปฏริบบัตริงาน

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



1 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร 30,000 มทครยุภหัณฑร
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว 80,000 ในการปฏธบหัตธ

ปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ๑ชยุด  -  - ราชการททที่ไดห้
ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ 10,000  -  - มาตรฐาน

เกห้าอทน ๑ ชยุด เพทยงพอ
15,000  -  - 
15,000  -  -

จจานวน ๓ ตมห้ 
60,000  -  -

กองคลบัง 112,500
55,000  -  - 
8,000  -  -

 ขนาด ๔ ฟยุต จจานวน ๑ ชยุด 
40,000  -  -

พรห้อมเครมืที่องปรธนนเตอรรและเครมืที่อง
สจารองไฟ  

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร 5,000  -  - มทครยุภหัณฑร
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว จจานวน ๑ ตมห้ ในการปฏธบหัตธ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ๖.พหัดลมใหญมู่จจานวน ๔ ตหัว

๗.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ+เครมืที่อง
๒.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ

๘.โตต๊ะขห้าราชการซท ๓ พรห้อม

๙.โตต๊ะเอนกประสงคร(พหับไดห้)๑๐ตหัว
๑๐.ตมห้เหลก็กเกก็บเอกสาร ๕ ฟยุต 

๑๑.คอมพธวเตอรรแบบพกพา
 (โนต๊ตบยุต๊ก) จจานวน ๒ เครมืที่อง

๑.รถจหักรยานยนตร จจานวน ๑ คหัน  
๒.โตต๊ะทจางานเหลก็ก และเกห้าอทน

๓.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ๑ชยุด

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๔     เสรริมประสริทธริภาพการบรริหาร  การจบัดการในองคร์กร (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ๔.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนกระจก ๕ ฟยุต 



4,500  -  - ราชการททที่ไดห้
ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ จจานวน ๑ ตมห้ มาตรฐาน

กองชส่าง 94,500 เพทยงพอ
10,000  -  -
4,500  -  -

จจานวน ๑ ตมห้ 

ปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ๑ชยุด 40,000
 -  - 

จจานวน ๑ ชยุด 40,000  -  - 
กองการศศึกษา 59,500

 -  - 
10,000  -  -

ขนาด ๔ ฟยุต จจานวน ๑ ชยุด 

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 จหัดหาพหัสดยุ ครยุภหัณฑร 40,000  -  - มทครยุภหัณฑร
ในการปฏธบหัตธงาน ความคลมู่องตหัว ปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ๑ชยุด ในการปฏธบหัตธ

5,000  -  - ราชการททที่ไดห้
ปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ จจานวน ๑ ตมห้ มาตรฐาน

4,500  -  - เพทยงพอ

๒.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ ๕.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ ๔ ฟยุต 

๑.กลห้องถมู่ายรมป จจานวน ๑ ตหัว 
๒.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ ๔ ฟยุต 

๓.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ+เครมืที่อง

๔.โตต๊ะขห้าราชการซท ๒ พรห้อมเกห้าอทน

๑.กลห้องถมู่ายรมป  จจานวน ๑ ตหัว  
๒.โตต๊ะทจางานเหลก็ก และเกห้าอทน 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๔     เสรริมประสริทธริภาพการบรริหาร  การจบัดการในองคร์กร (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท ๓.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ+เครมืที่อง

๒.เพมืที่อใหห้มทอยุปกรณรในการ ๔.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนกระจก ๕ ฟยุต 

๕.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ ๔ ฟยุต 



จจานวน ๑ ตมห้ 
กองสาธารณสรุข 112,500

5,000  -  -
จจานวน ๑ ตมห้ 

4,500  -  -
จจานวน ๑ ตมห้ 

40,000   

๔โตต๊ะขห้าราชการซท๓พรห้อมเกห้าอทน๑ชยุด 10,000
8,000
20,000
25,000  -  -

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

งานสส่งเสรริมการเกษตร 32,000
12,000  -  -
20,000  -  -

2 จหัดหาวหัสดยุสจาหรหับใชห้ในการ จหัดหาวหัสดยุตมู่างๆไดห้แกมู่วหัสดยุสจานหักงาน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มทวหัสดยุตมู่างๆ
ปฏธบหัตธงาน การปฏธบหัตธงานอยมู่างเพทยงพอ ในการปฏธบหัตธ

ราชการททที่ไดห้
ประสธทธธผลของการ มาตรฐาน
ปฏธบหัตธงานมากยธที่งขคึนน เพทยงพอ

๑.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนกระจก ๕ ฟยุต 

๒.ตมห้เหลก็กบานเลมืที่อนทคึบ ๔ ฟยุต 

๓.คอมพธวเตอรรแบบตหันงโตต๊ะ+เครมืที่อง
ปรธนนเตอรรและเครมืที่องสจารองไฟ =1 ชยุด 

๕.ตมห้เยก็น จจานวน ๑ เครมืที่อง
๖.เครมืที่องปรหับอากาศ ฯลฯ
๗.เครมืที่องพมู่นยยุง(หมอกควหัน)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๔     เสรริมประสริทธริภาพการบรริหาร  การจบัดการในองคร์กร (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.พหัดลมตธดเพดาน จจานวน ๓ ตหัว
๒.อยุปกรณร วหัสดยุการเกษตรตมู่างๆ ฯลฯ

๑.เพมืที่อใหห้มทวหัสดยุอยุปกรณรสจาหรหับ
/ไฟฟป้าและวธทยยุ/งานบห้านงานครหัว

๒.เพมืที่อเพธที่มประสธทธธภาพและ /ยานพาหนะและขนสมู่ง/เชมืนอเพลธงและ
หลมู่อลมืที่น/วธทยาศาสตรรหรมือการแพทยร
/โฆษณาและเผยแพรมู่/คอมพธวเตอรร



เครมืที่องแตมู่งกายงานบรรเทาสาธารณภหัย

ฯลฯ  สจาหรหับทยุกสมู่วนในหนมู่วยงาน
3 คมู่าใชห้จมู่ายเพมืที่อใหห้มาไดห้ซคึที่ง เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท คมู่าจห้างเหมาใหห้ไดห้มาซคึที่งบรธการเชมู่น  100,000 100,000 100,000 เพมืที่อใหห้การ

บรธการททที่จจาเปป็นตห้องใชห้ในการ ประสธทธธภาพ และมทความ บรธการมท
ปฏธบหัตธราชการ คลมู่องตหัว ประสธทธธ

ภาพมากขคึนน
 การดจาเนธนคดทตามคจาพธพากษา ฯลฯ

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

4 800,000 900,000 1,000,000 ซมู่อมแซม
ซมู่อมแซมทรหัพยรสธนสจาหรหับ ทรหัพยรสธนใน
ใชห้ในการปฏธบหัตธงาน ใหห้สามารถใชห้งานไดห้คงทน เชมู่น รถบรรทยุกนจนา เรมือ คอมพธวเตอรร การทจางาน

ยมืดอายยุการใชห้งานใหห้นานขคึนน โตต๊ะ เกห้าอทน ประตม หนห้าตมู่าง  เครมืที่องปรหับ ใหห้ไดห้
อากาศ รถจหักรยานยนตร เครมืที่องถมู่าย มาตรฐาน
เอกสาร โทรศหัพทร  โทรสาร รถยนตร 

/การศคึกษา/การเกษตร/กมู่อสรห้าง/วหัสดยุ

/วหัสดยุรองรหับขยะมมลฝอย/วหัสดยุดหับเพลธง

เยก็บหนหังสมือเขห้าปก/ลห้าง อหัด ขยายภาพ
/ซหักฟอกลห้างอหัดฉทดรถ/ตธดตหันงโทรศหัพทร
 ธรรมเนทยมและทะเบทยนตมู่างๆ/

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๔     เสรริมประสริทธริภาพการบรริหาร  การจบัดการในองคร์กร (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

ปรหับปรยุง /บจารยุงรหักษา/ ๑.เพมืที่อเปป็นการบจารยุงรหักษา ปรหับปรยุง/บจารยุงรหักษา/ซมู่อมแซมทรหัพยร
ทรหัพยรสธนตมู่างๆของ ทต. สธนของ ทต. วหัสดยุ/ครยุภหัณฑร/สธที่งกมู่อสรห้าง

๒.เพมืที่อเปป็นการประหยหัด
งบประมาณของ ทต.

เครมืที่องพมู่นหมอกควหัน รถบรรทยุกขยะ/
ซยุห้มทางเขห้า ทต. ฯลฯ 





เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

กองชมู่าง
เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการ
อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ ศคึกษาฯ
งานแตมู่ละดห้าน

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

๒.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ

กอง สธ.



สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

กองชมู่าง
เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการ
อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ ศคึกษาฯ
งานแตมู่ละดห้าน

3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

๒.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ

กอง สธ.

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท



กองชมู่าง
เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการ
อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ ศคึกษาฯ
งานแตมู่ละดห้าน

4
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ความคลมู่องตหัว กองคลหัง

กองชมู่าง
เครมืที่องใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองการ
อยมู่างเพทยงพอ ตามลหักษณะ ศคึกษาฯ

๒.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ

กอง สธ.

๑.เพมืที่อใหห้การปฏธบหัตธงานมท

๒.ทต.มทอยุปกรณรเครมืที่องมมือ



งานแตมู่ละดห้าน

5
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
ใชห้ในการปฏธบหัตธงาน กองคลหัง
อยมู่างเพทยงพอ กองชมู่าง

กองการ
 ประสธทธธภาพมากยธที่งขคึนน ศคึกษาฯ

กอง สธ.

๑.องครกรมทวหัสดยุสจาหรหับ

๒.การปฏธบหัตธงานมท



 สามารถใหห้บรธการประชาชน 
 ไดห้อยมู่างทหัที่วถคึง  

 การปฏธบหัตธมทความคลมู่อง สจานหักปลหัด
 ตหัวเกธดประสธทธธภาพ กองคลหัง

กองชมู่าง
กองการศคึกษาฯ

6
ผ ๐๑

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

สจานหักปลหัด
คงทน ใชห้งานไดห้นานคยุห้มคมู่า กองคลหัง
คมู่าขคึนน กองชมู่าง

กองการ
ศคึกษาฯ

กอง สธ.

กอง สธ.

ทรหัพยรสธนของ ทต. มทความ

กอง สธ.





35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ





สส่วนททที่ ๓ รายละเอทยดโครงการพบัฒนา

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา
ยรุทธศาสตรร์จบังหวบัดททที่ ๗ การบรริหารจบัดการอยส่างมทครุณภาพและประสริทธริภาพ
ยรุทธศาสตรร์ททที่  ๕       การพบัฒนาดด้านการบรริหารกริจการบด้านเมพอง การจบัดการททที่ดท

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

1 โครงการเพธที่มประสธทธธภาพดห้านการ เพมืที่อใหห้บยุคลากรมทความรมห้ ความ 30,000 30,000 30,000 จจานวน
จหัดเกก็บภาษท สามารถในการจหัดเกก็บภาษท สถานททที่

เพธที่มขคึนน กธจกรรม
จหัดเกก็บภาษท  

2 โครงการจหัดทจาแผนททที่ภาษท เพมืที่อใชห้เปป็นเครมืที่องมมือในการ 700,000 700,000 จจานวน
 จหัดเกก็บภาษท 

 กธจกรรม
3 จหัดจห้างประเมธนประสธทธธภาพการ เพมืที่อดจาเนธนการจห้างเอกชน จห้างหนมู่วยงานภายนอกประเมธน 40,000 40,000 40,000 มทการประ

จหัดการททที่ดท ประเมธนการบรธหาร ประสธทธธภาพการจหัดการของ เมธนประสธท
ธธภาพทยุกปปี

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด
ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )

แผนพหัฒนาสามปปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๗   เพริที่มประสริทธริภาพการจบัดเกล็บภาษท  การพบัฒนารายไดด้ของตบาบล

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.จหัดทจาโครงการจหัดเกก็บภาษทนอก
โครงการ/

๒.อบรม ศคึกษา ดมงานดห้านการ

๑.จหัดทจาแผนททที่แมมู่บท
๒.สจารวจขห้อมมลภาคสนาม โครงการ/
๓.คหัดลอกขห้อมมลททที่ดธน 

จหัดการททที่ดทของ ทต.กงรถ ทต.กงรถ  ปปีละ ๑ ครหันง 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๗   เพริที่มประสริทธริภาพการจบัดเกล็บภาษท  การพบัฒนารายไดด้ของตบาบล (ตส่อ)

โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)



4 โครงการเตรทยมความพรห้อม เพมืที่อดจาเนธนการโครงการ ประชาชนทหันง ๙ หมมมู่บห้าน 40,000 40,000 40,000 เพมืที่อการมท
ประชาชนตจาบลกงรถกห้าวสมมู่ เตรทยมความพรห้อมประชาชน ความพรห้อม
ประชาคมอาเซทยน กมู่อนเขห้า

อาเซทยน ประชาคน
อาเซทยน

เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

(บาท) (บาท) (บาท)

ในเขต ทต.กงรถ
ต.กงรถกห้าวสมมู่ประชาคม ทต.กงรถ  ปปีละ ๑ ครหันง 

แนวทางการพบัฒนาททที่  ๕.๗   เพริที่มประสริทธริภาพการจบัดเกล็บภาษท  การพบัฒนารายไดด้ของตบาบล (ตส่อ)



ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)



เปป้าหมาย งบประมาณและททที่มา ตหัวชทนวหัด

ททที่ วหัตถยุประสงคร 2559 2560 2561 ( KPI )โครงการ/กธจกรรม (ผลผลธตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)





1

ผ ๐๑

เทศบาลตจาบลกงรถ  อจาเภอหห้วยแถลง  จหังหวหัดนครราชสทมา

ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เจห้าหนห้าททที่ผมห้ปฏธบหัตธงานมท กองคลหัง
ความรมห้ ความเขห้าใจในการ
จหัดเกก็บภาษทมากขคึนน 

จหัดเกก็บภาษทไดห้ถมกตห้อง กองคลหัง 
ครบถห้วน กองชมู่าง

เพมืที่อใชห้เปป็นขห้อมมลในการ สจานหักปลหัด
ปรหับปรยุงพหัฒนาการดจา

2

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

เนธนงานของ ทต.กงรถ



เพมืที่อใชห้เปป็นขห้อมมลในการ สจานหักปลหัด
ปรหับปรยุงพหัฒนาการดจาเนธน

31 3

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

งานของ ทต.กงรถ



จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

32 4

ผ ๐๑



ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน
จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ

33 5



ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



34 6

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



35 7

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



36 8

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



37 9

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



38 10

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



39 11

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



40 12

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



41 13

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



42 14

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ



43 15

ผ ๐๑
ผลลหัพธรททที่คาดวมู่า หนมู่วยงาน

จะไดห้รหับ ททที่รหับผธดชอบ
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