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สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2557 ครั้งที่ 2 

วันที่ 30 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
เวลา 13.30น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕7 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  30 มิถุนายน  2557เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

-------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2557 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องดวน 
  เรื่องพิจารณา 
  3. 1  เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องอ่ืนๆ        
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30น.    
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

--------------------------------- 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
3. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
5. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
6. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
8. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
10 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
17 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
19 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุมตามรายชื่อ  ดังนี้ 

1. นายกิตติ   กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นายเปย  ภูโกสีย 
นางสาวอํานวย  จอกกระโทก 
นายธรรณพ  นิลสลับ 
นางทิพยสุดา  พวงพอก 
นางสาวพรรณิภา  พริ้งกระโทก 
นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
นักพัฒนาชุมชน 
บุคลากร 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
                  เม่ือสมาชิกสภาอบต .กระโทก  มาครบองคประชุมแลวจํานวน  19 คน นายถนอม  คีมกระโทก  
ประธานสภา อบต .กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  

๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 26  มิถุนายน 2557 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 
เม่ือวันท่ี  26 มิถุนายน 2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  จึงขอใหสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา ๑ นาที) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๕7 ครั้งท่ี 1 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี  26 มิถุนายน 2557 
ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 

  เรื่องพิจารณา 
  ๓.1  เรื่องพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕8 –พ.ศ.๒๕60  

ของ อบต.กระโทก 
ประธานฯนายก อบต.กระโทก ไดเสนอญัตติใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.๒๕๕8– พ.ศ. ๒๕60ใหสภา อบต.กระโทกไดพิจารณาในคราวประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2557ซ่ึงในการประชุมสภา อบต.กระโทก ในวันนี้
ไดมีมติใหเลื่อนการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปพ.ศ.๒๕58–พ.ศ. 2๕60 
มาในวันนี้รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ท่ีแจกใหกับทุกทานแลว ขอเชิญ
เลขานุการฯ ชี้แจงขอกฏหมาย 
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เลขานุการฯขอกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้   

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให  
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
สามปตอไป   
ประธานฯเม่ือทุกทานไดทราบขอกฏหมายและไดพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558 –พ.ศ. 2560จึงนํา
เรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ตอไป 
มติท่ีประชุมอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ของ อบต.กระโทก  
มีมติเปนเอกฉันท  -เห็นชอบ 18  เสียง  -ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมมี  
ประธานฯขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2557  
 
เลิกประชุมเวลา15.30 น. 
 

                     (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                      (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประกอบดวย๖ สวน   ไดแก 
  สวนท่ี  ๑  บทนํา  
  สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล     

สวนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา     
  สวนท่ี  ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  

สวนท่ี  ๕  บัญชีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา    
สวนท่ี  ๖  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  แบงเปน ๘ ยุทธศาสตร 
แตละยุทธศาสตรประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาการทองเท่ียว 

๑. พัฒนารายไดจากการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเ 
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  การเปนศูนยกลาง 
ฝกอบรมสัมมนา  กีฬา  เพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ 
๒. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนา
โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
๓. คนหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเขาแหลงทองเท่ียวและปายบอกทาง 
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
๖. การพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

๑. สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี 
๒. สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
๔. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
เสริมสรางความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน 

๑. สงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย 
๒. เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
๓. สงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน 
๔. สรางความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม/สินคาชุมชน 
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๕. เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖. การสรางเครือขายสินคาชุมชน/ศูนยประสานสินคาชุมชน 
๗. พัฒนาและสงเสริมการคาของชุมชนในเชิงพาณิชยอิเล็คทรอนิคส 
๘. พัฒนาและสงเสริมโรงสีชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
อยางยั่งยืน 

๑. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน 
๒. การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะระดับ
อําเภอ 
๓. การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและทองถ่ิน 
๔. การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม  การใชประโยชนจากปา   
ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕. การสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอมและ 
การประหยัดพลังงาน 
๖. การปลุกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถ่ินมีความรูและความเขาใจใ
การอนุรักษและสงเสริมการคนหาสิ่งอ่ืนๆ  ในทองถ่ินไปทดแทนพลังงาน 
๗. การเผยแพร/ประชาสัมพันธ/อนุรักษมรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๑. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับป
บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
๒. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
๓. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน 
๔. การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
๕. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
๖. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
๗. การผังเมืองของทองถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
การสรางสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

๑.   การจัดการศึกษา 
   ๑.๑   สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณากา
กับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน      
   ๑.๒  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายภาพและ 
ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   ๑.๓  สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะ 
ใหสูงข้ึน 
   ๑.๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 
   ๑.๕  สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ สิ่งแวดลอม 
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๒. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIVจัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๓.  การสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุ    
สงเสริมกีฬา นานาชาติ 
๔.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทางน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 
น้ําแกจน 

๑.  สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบก้ันน้ํา  ขุดลอก  ขุดส    
พัฒนาแหลงน้ํา  
๒.  คลองน้ํา  และการกระจายการใชประโยชน 
๓.  กอสรางระบบแหลงน้ําขนาดใหญ 
๔.  การพัฒนาลุมน้ํา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

๑.  พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย 
๒.  การลดคาใชจายของเกษตรกร 
๓.  การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๔.  การประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใชเกษตร
อินทรียแทนปุยวิทยาศาสตร 
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๓. บัญชีสรุปโครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ี โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 
๑.   ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 
๑.๒แนวทางสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
๑ โครงการปรับภูมิทัศนรอบปรางคพะโค 

 
ปรับภูมิทัศนบริเวณรอบ 
ปรางคพะโคหมูท่ี ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
 / อบต. 

 

รวมงบประมาณ 100,000 100,000 100,000  
๑.   ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 
      ๑.๕แนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
๑ โครงการจัดงานอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค 

(น่ังกินเขา – เลาหนหลัง – สูวิถีคนกระโทก) 
จัดงานอนุรักษและเผยแพร
ปรางคพะโค จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธปรางคพะโค 
 

ทําปายประชาสัมพันธปรางคพะ
โค 

๓๐,๐๐๐ 
/อบต. 

 -  -  

รวมงบประมาณ 180,000 150,000 150,000  
๑.   ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว 

๑.๖แนวทางการพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียวสรางเครือขายการทองเท่ียว/ศูนยประสานการทองเท่ียว 
๑ โครงการมัคคุเทศกนอยนําเท่ียวปรางคพะโค 

 
นักทองเท่ียวมาเท่ียวปรางคพะ
โคเพ่ิมข้ึน  

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

 

รวมงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  
๒.    ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
๒.๑แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีด ี
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บ

ขอมูล (จปฐ.,กชช.๒ค.)   
จัดเก็บขอมูล จปฐ.และบันทึก
ขอมูล จปฐ. (๑ครั้ง/ป) 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการจัดสรรงบประมาณในการรางวัดท่ีดิน 
ในเขตอบต.กระโทก 

จัดสรรคาใชจายในการรางวัด
ท่ีดินในเขตอบต.กระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการองคการบริหารสวนตําบลบริการ 
เพ่ือประชาชน 

ออกหนวยบริการประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.กระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานในสวนราชการของ อบต.กระโทก 

จัดหาเต็นท,โตะทํางาน,เกาอ้ี, 
ตูเก็บเอกสาร,เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการรณรงคสงเสริมมาตรการการประหยัด
พลังงานและการใชทรัพยากรในหนวยงาน 

จัดกิจกรรมมาตรการประหยัด
พลังงานและการใชทรัพยากร 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๖ โครงการจัดสรรคาใชจายสําหรับงบบุคลากร   
ของอบต.กระโทก 

จัดสรรคาใชจายใหกับผูบริหาร,
สมาชิกสภาฯ,พนักงานสวนตําบล
,พนักงานจาง,ของ อบต.กระโทก 

๓,๐๐๐,๐๐
๐ 

/ อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐
๐ 

/ อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๗ โครงการกอสรางอาคารสันทนาการ  
ของอบต.กระโทก 

กอสรางอาคาร  กวาง  ๘ เมตร  
ยาว ๑๖ เมตร  จํานวน  ๑ หลัง  
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 1,000,00
0/อบต. 

-  

๘ โครงการกอสรางบานพักของพนักงาน  
อบต.กระโทก 

กอสรางบานพักพนักงาน  
จํานวน  ๑แหง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 
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๙ โครงการปรับภูมิทัศนภายในบริเวณท่ีทําการ  
อบต.กระโทก 

ปรับพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบใหได
ระดับ   

9๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จัดกิจกรรมจูงใจประชาชนใน 
การชําระภาษี 

๓๑,๐๐๐ 
/ อบต. 

 -  -  

๑1 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  สํารวจความพึงพอใจของ 
 ประชาชนโดยหนวยงาน 
 ภายนอก 

๑๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๑2 โครงการจัดทําปายช่ือหมูบาน จัดจางทําปายช่ือหมูบาน  
จํานวน 10 หมูบาน ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลกระโทก 

๑00,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

13 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร อบต.กระโทก ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร เชน 
ติดตั้งตูและช้ันเอกสารแบบติด
ผนัง ฯลฯ  

95,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

14 โครงการปรับปรุงหองประชุม อบต.กระโทก กวาง 7 ม. ยาว 10 ม. จัดทํา 
stage/ฉากหลัง/ระบบเสียง 
และอ่ืนๆ 

95,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

15 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ปรับปรุงบริเวณโดยรอบและตัว
อาคารท้ังหมด 

๑00,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

16 โครงการกอสรางแทงเก็บนํ้าพรอมระบบประปา
ของอบต.กระโทก 

โครงสรางเหล็ก สูง 3.50 ม. 
พรอมวางระบบประปาและ
เครื่องสูบนํ้า 

99,000 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 
 

3,885,000 4,275,000 4,275,000  

๒.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
๒.๓แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
 
 
๑ โครงการอบรมบุคลากรในองคกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการในการใหบริการและ
การอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือ 
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ (๑ ครั้ง/ป) 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
หรือตางประเทศของผูบริหารทองถิ่น,สมาชิกอบต. 
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและ 
ผูนําชุมชน 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ใหกับ
ผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
และผูนําชุมชนโดย อบต.
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

2๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการจัดสงพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางเขา
รับการอบรมอยางตอเน่ืองในหลักสูตร 
ท่ีรัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดประชุม 

จัดสงพนักงานสวนตําบลพนักงาน
จางเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ี
รัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัด
ประชุม 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 
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ท่ี โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 
๔ โครงการจัดสงคณะผูบริหาร/สมาชิก อบต. 

เขารวมประชุมสัมมนา/อบรมในหลักสูตร 
ท่ีรัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดประชุม 
อยางตอเน่ือง 

สงคณะผูบริหาร/สมาชิก อบต.
เขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีรัฐ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจัด
ประชุม 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของอบต. กระโทก 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน  อินเตอรเน็ต/
โทรศัพท ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๖ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของอบต.กระโทก 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๗ โครงการเพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงาน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน 
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

8 โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทยของอบต.กระโทก จัดงานวันทองถ่ินไทย  
จํานวน 1 ครั้ง/ป 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

9 โครงการอบรมผูนําชุมชนเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน 

จัดอบรมหรือการใหความรูใน
รูปแบบอ่ืน ใหแกประชาชนใน 
หมูท่ี 2 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 
 

630,000 600,000 600,000 
 

๒.    ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
๒.๔แนวทางสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
๑ โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พรบ./กม.ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ
กับ อบต. 
แกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต.กระโทก
และผูแทนชุมชน 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือ
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการจัดสรรคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งท่ัวไปและการ
เลือกตั้งซอมของอบต.กระโทก 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการอบต.เคลื่อนท่ีเวทีประชาคม รวมคิด 
รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน 

จัดเวทีประชาคมหมูบานในเขต 
อบต.กระโทก  
จํานวน ๑๐ หมูบาน (๑ ครั้ง/ป) 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการฝกอบรมประชาธิปไตย สําหรับเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

จัดฝกอบรม หรือการใหความรู
โดย อบต.ดําเนินการเอง  

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

5 โครงการฝกอบรมผูแทนชุมชนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

จัดฝกอบรม หรือการใหความรู
โดย อบต.ดําเนินการเอง  

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 160,000 170,000 170,000  
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๓ .  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
๓.๒แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
 

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมดานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง / สงเสริมการเรียนรู 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เชน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 

รณรงคประชาสัมพันธ/จัดฝกอบรม
ศึกษาดูงานหรือการใหความรูหรือ 
การสนับสนุนรูปแบบอ่ืนโดย อบต.
ดําเนินการเองและรวมกับ  ม. 3 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือการให
ความรูโดย อบต.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต.  

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ด 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดสงเสริมและพัฒนาการ 
เพาะเห็ดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต.  

รวมงบประมาณ 
 

100,000 100,000 100,000 
 

๓ .  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
๓.๓แนวทางสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน 

๑ โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน
ท่ัวไปท่ีวางงานและผูท่ีตองการมีรายไดเพ่ิม 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือ 
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เอง 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมสตรีและ
ประชาชนท่ัวไป 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือ 
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เอง 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุมอปพร. 
แบบบูรณาการ 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือ 
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เอง 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

4 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมผูสูงอายุ 
ตําบลกระโทก  

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือ 
การใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืนโดย อบต.ดําเนินการ
เอง 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

5 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมเพาะถ่ัวงอก  
บานพะโค  หมูท่ี 5 

สงเสริมอาชีพกลุมเพาะถ่ัวงอก 
บานพะโค หมูท่ี 5 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

6 โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงเช้ือรา จัดกิจกรรมฝกอบรม/การใหความรู
แกประชาชน ม.3 

- - ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

7 โครงการอบรมการทํานาโยน จัดกิจกรรมฝกอบรม/การใหความรู
แกประชาชน ม.3 

- - ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

8 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมทอเสื่อ/จักสาน สงเสริมอาชีพกลุมทอเสื่อ/จักสาน 
ใหแกประชาชน ม.๙ 
 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- 
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9 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกผูวางงาน จัดกิจกรรมฝกอบรม/การให
ความรูแกประชาชน ม.11 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- - 
 

รวมงบประมาณ 190,000 190,000 210,000  

๔.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
๔.๑แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน 
๑ โครงการกําจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลในแมนํ้าลําคลอง จัดกิจกรรม การเก็บ/กําจัดวัชพืช  

สิ่งปฏิกูลในแมนํ้าลําคลอง 
๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  

๔.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
๔.3  แนวทางการกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย  ในชุมชนและทองถ่ิน 
๑ โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน

ตําบลกระโทก 
จัดกิจกรรม  การเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในตําบลกระโทก 

๗๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗๐,๐๐๐ 
/ อบต.  

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 70,000  

๔.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
๔.4  แนวทางการจัดการ การบํารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม การใชประโยชนจากปาไมท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1 โครงการปาชุมชน จัดกิจกรรมปลูกตนไมในพ้ืนท่ี

ตําบลกระโทกใหเปนปาชุมชน 
2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
๔.๕แนวทางการสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 

๑ โครงการพระราชเสาวนีย  สมเด็จพระนางเจา 
สิริกิตตพระบรมราชินีนาถ 

จัดกิจกรรมปลูกตนไมตาม 
พระราชเสาวนียฯในเขตพ้ืนท่ี 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสีเขียว จัดกิจกรรมทองถ่ินไทย รวมใจ
ภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสีเขียว (๑ ครั้ง/ป) 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000  

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๕.๑แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้าและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ซอยบานนางสนิท) 
 
 

ชวงท่ี 1 กวาง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. 
ชวงท่ี 2 กวาง 3 ม. ยาว ๓๕ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

250,000 
/ อบต. 

- -  

๒ โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ซอยดอนจั่น)       

กวาง 2.50 ม. ยาว 260 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

422,500 
/ อบต. 

- -  

3 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ทางเขาบาน ม.2 จากสะพาน
หมู 2 – วัดโบสถ) 

กวาง  4  ม. จํานวน 5 จุด  
ระยะทาง  132 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

237,600 
/ อบต. 

- -  

4 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ซอยสุขใจ) 

กวาง  3  ม.  ยาว  62  ม.   
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 120,900 
/ อบต. 

-  

5 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู กวาง  4  ม.  ยาว 300  ม.   - 540,000 -  
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ท่ี ๒) บานหนองคลา   
-ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมหนา 0.05 เมตร 

ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับหนา 
0.05 ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

/ อบต. 

6 โครงการเสริมถนนลูกรัง  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ชวงนานายแสน) 

กวาง 4 ม.  ยาว 300 ม. 
พรอมเสริมดิน ปรับเกลี่ยตกแตง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 60,000 
/ อบต. 

 

7 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (สายหนองสรวง) 

กวาง 3 ม. ยาว 300 ม.   
ปรับเฉลี่ยตกแตง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 40,000 
/ อบต. 

 

8 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยรอบสระหนองคลา) 

กวาง  3  ม.  ยาว  55  ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

99,000 
/ อบต. 

- -  

9 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ชวงหมูท่ี 3 – หมูท่ี 10) บานดอนใหญ 
-ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมหนา 0.05 เมตร 

กวาง  5  ม.  ยาว 250  ม. 
ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับหนา 
0.05 ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

- 562,000 
/ อบต. 

-  

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  สายเลียบคลองชลประทาน 
จากสระนายจงถึงนานายขํา 

กวาง 2.50 ม. ยาว 700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปรับเกลี่ยตกแตง 
ตามแบบ อบต.กระโทกกําหนด 

99,000 
/ อบต. 

- -  

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยบานนางออง) 

กอสรางถนนหินคลุก  
ตามแบบ อบต.กระโทกกําหนด 
 

- - 50,000 
/ อบต. 

 

12 โครงการวางทอขามคลองสาระเทศ  (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  จํานวน ๗ ทอน 

วางทอขามคลองสาระเทศ 
จํานวน  ๗  ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- - 35,000 
/ อบต. 

 

13 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยนายทองด)ี 

กวาง 2.50 ม.  ยาว  45  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   
เสริมดินหนา 0.20 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

80,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

14 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง  (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยขางวัด) 

กวาง  ๒  ม. ยาว  ๙๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.15  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- 10,๐๐๐ 
/ อบต. 

- 
 

15 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยบานนายบุญช่ืน) 

กวาง 2.50 ม.  ยาว 20 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

35,0๐๐ 
/ อบต. 

- - 
 

16 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยบานนายบุญชู) 

กวาง  ๓.๕๐ม. ยาว  ๑๒๐ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด 

- - 252,0๐๐ 
/ อบต. 

 

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๓) กวาง  ๔ม.ยาว ๕๐๐ม. - 14๐,๐๐๐ -  
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บานดอนใหญ  (ซอยอาคเนย)  หนาเฉลี่ย 0.๑5ม.  
พรอมวางทอระบายนํ้า 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด     

/ อบต. 

18 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 2 ขาง  
รอบหมูบาน (หมูท่ี ๓)  บานดอนใหญ  

กวาง  ๒  ม. ยาว  ๙๐ ม.  
หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- - ๓๐,๐๐๐ 
/อบต. 

 

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๓)   
บานดอนใหญ  (สายหนองตาแฝก) 

กอสรางถนนหินคลุก   
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- 15๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

20 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 3)  
บานดอนใหญ 

กวาง 5 ม. ยาว 45 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

99,000 

/ อบต. 
- -  

21 โครงการวางทอระบายนํ้า  (หมูท่ี ๔) 
บานโคกกระสังข   

วางทอระบายนํ้า ขนาด 40 
ซม. 
จํานวน 6 ทอน พรอมบอพัก
และตะแกรงเหล็ก 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- 35,000 
/ อบต. 

-  

22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต  (หมูท่ี ๔) 
บานโคกกระสังข  (ตอจากสายเดิมสามแยก
เทศบาลถึงสวนบานนายหลอ  หมั่นกระโทก) 

ยาว  ๒๐๐  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด 
 

- - 228,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

23 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู
ท่ี 5) บานพะโค 
-ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมหนา 0.05 เมตร 

กวาง  5  ม.  ยาว 250  ม. 
ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับหนา 
0.05 ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

562,500 
/ อบต. 

- -  

24 โครงการวางทอระบายนํ้า  (หมูท่ี ๕)  บานพะโค  
(สายคลองโพธ์ิ) 

ขนาด ๑ เมตร จํานวน ๗ ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 35,๐๐๐ 

/อบต. 
 

25 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  (หมูท่ี ๕) 
บานพะโค  (ซอยบานนางมะลิถึงแยกจุด
เช่ือมตอ)  

กวาง ๐.๓๐ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว  ๒๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

/อบต. 

- -  

26 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี ๕)  บานพะ
โค  (ซอยบานนางใย) 

กวาง  ๓  ม.  ยาว ๑๐๐  ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- -  
 

๑๘๐,๐๐๐ 

/อบต. 
 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี ๕)  บานพะ
โค  (ซอยบานนางเกต)ุ 

กวาง  ๓.50  ม.  ยาว 27  ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- -  
 

56,7๐๐ 

/อบต. 
 

28 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูท่ี  5)  
บานพะโค  (สายเลียบลํามูล)  

ซอมแซมถนนหินคลุก 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
/อบต. 

-  

29 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๕) บานพะโค  
(ซอยบานนายจอย) 

กวาง ๓ ม. ยาว 2๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 36,๐๐๐ 
/อบต. 
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30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  (หมูท่ี ๕)  บานพะ
โค  (ซอยบานนายมานะ) 

กวาง 3 ม. ยาว 65 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เสริมดิน 
หนา 0.20 ม. พรอมบดอัดแนน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 150,000 

/ อบต. 
-  

31 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมูท่ี ๕) บานพะ
โค  (สายคลองวังไผฝงตะวันออก) 

กวาง 2.50 ม. ยาว 300 ม.  
ปรับเกลี่ยตกแตง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

40,000 

/ อบต. 
- -  

32 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมูท่ี ๕) บานพะ
โค  (สายคลองตะคุฝงตะวันออก) 

กวาง 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. 
ปรับเกลี่ยตกแตง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

195,000 

/ อบต. 
- -  

33 โครงการวางทอระบายนํ้า  (หมูท่ี ๕)  บานพะโค   
(ชวงถนนกอนถึงบานนางนวลปรางค 
ไปบานดาบทวี) 

วางทอคู  ขนาด 80 ซม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

100,000 
/ อบต. 

- -  

34 โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม 
ฝาตะแกรงเหล็กพรอมถมดินลงหินคลุก  (หมูท่ี ๖)  
บานโพธ์ิเงิน   จํานวน  ๒  ซอย   
๑.ซอยบานนายนอย 
๒.ซอยบานนางเลื่อม  

๑.ซอยบานนายนอย ยาว ๔๐ ม.
กวาง ๓๐ ซม. สูง ๑๐ ซม. 
๒.ซอยบานนางเลื่อม ยาว ๔๐ ม.
กวาง ๓๐ ซม. สูง ๑๐ ซม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

35 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ๒ ฝง  (หมูท่ี ๖)  
บานโพธ์ิเงิน   (ซอยโพธ์ิเงิน ๕) 

กวาง ๐.3๐ ม.  ยาว ๑๐5 ม. 
พรอมวางทอ 0.30 ม.   
จํานวน 11 ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

40,000 
/ อบต. 

- -  

36 โครงการเสริมดินพรอมเทคอนกรีตพรอม 
รางระบายนํ้าขางบานผูใหญสมหวัง  (หมูท่ี ๖)  
บานโพธ์ิเงิน 

รางระบายนํ้ากวาง 0.30 ม.  
ยาว 43 ม.  2 ขางถมดินเท
ถนนคสล. กวาง 2 ม. ยาว 25 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

130,000 
/ อบต. 

- -  

37 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี ๖) บานโพธ์ิ
เงิน   (ขางบานนายชิด) 

กวาง 4 ม. ยาว 60 ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 99,000 
/ อบต. 

 

38 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๘) 
บานชะอม  (ซอยกลางทุง)  

กวาง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 21๐,๐๐๐ 
/อบต. 

-  

39 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๘) 
บานชะอม   (สายดอนละกอ  ชวงท่ี 2) 
 

กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว 6๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 100,๐๐๐ 
/อบต. 

 

40 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๘) 
บานชะอม   (สายดอนละกอ  ชวงท่ี 1) 
 

กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว 6๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 100,๐๐๐ 
/อบต. 

-  

41 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๘) 
บานชะอม   (สายคลองตาออน) 
 

กวาง ๒.๕๐ ม.  ยาว 1,0๐๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 99,000 
/อบต. 

-  

42 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๘) กวาง ๒.๕๐ ม.  ยาว 1,0๐๐ ม. 99,000 - -  
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บานชะอม   (สายดอนละกอ) หนาเฉลี่ย ๐.๑5 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

/ อบต. 

43 โครงการวางทอบล็อกคอนเวิรต (หมูท่ี ๘) 
บานชะอม  (บริเวณทาโบสถ)  พรอมปรับถมดิน 

กวาง 2 ม.  ยาว 4 เมตร 
พรอมปรับถมดิน 

ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 200,000 
/ อบต. 

 

44 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๙)  บานโบสถ    
บริเวณบอยืมชลประทาน   
(วางทอคู  ขนาด 100x100  ซม.)  ชวงลาน
กีฬา 

วางทอคู ขนาด 100x100 ซม.
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 
 

100,000 
/ อบต. 

- -  

45 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๙)  บาน
โบสถ   (ซอยไปทุงนา) 
 
 
 

กวาง ๒.๕0 ม. ยาว 7๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 99,000 
/ อบต. 

 

46 โครงการวางทอระบายนํ้าเสีย (หมูท่ี ๙)  
บานโบสถ  (บริเวณถนน) 

วางทอคสล. ขนาด 1 เมตร 
จํานวน  14 ทอน  ทุบถนนเดิม
และเทคอนกรีตใหม เพ่ือวางทอ 
ขนาด 5 เมตร ยาว 5.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 99,000 
/ อบต. 

-  

47 โครงการวางทอระบายนํ้าเสีย  (หมูท่ี ๙) 
บานโบสถ  (บริเวณบอยืมชลประทาน  
จํานวน 3 จุด  (วางทอคูขนาด ๑๐๐๑๐๐))  
ชวงศาลา 

จุดท่ี ๑ ทอขนาด ๑ เมตร  
จํานวน ๕ ทอน 
จุดท่ี ๒  ทอขนาด ๑ เมตร  
จํานวน ๕ ทอน 
จุดท่ี ๓ ทอขนาด ๑ เมตร 
จํานวน ๓ ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 60,000 
/ อบต. 

-  

48 โครงการซอมแซมถนนคสล.  (หมูท่ี ๙) 
บานโบสถ  (ซอยบอกระโดน) 

กวาง ๔ ม.  ยาว ๕๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑0 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

99,000 
/ อบต. 

- -  

49 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  พรอมตะแกรง 
ฝาปด  (หมูท่ี ๙)  บานโบสถ  จํานวน 3 ซอย 
๑.ซอยหนาบานผูชวยชาต ิ
๒.ซอยบานนางรอง 
3.ซอยบานนายวิเชียร 

๑.ซอยหนาบานผูชวยชาต ิ
ยาว 100 ม. 
2.ซอยบานนางรอง  ยาว 65 ม. 
3.ซอยบานนายวิเชียรยาว 46 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

120,000 
/ อบต. 

- -  

50 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๐)  บานใหม 
(ซอยทุงขวางตะวัน) 

กวาง 4 ม.  ยาว 1,050 ม.  
หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

2,520,00
0 

/ อบต. 

- -  

51 โครงการวางทอระบายนํ้า  (หมูท่ี ๑๐)  บานใหม 
(สายเลียบถนนระหวางบานนางเท่ียว) 

ทอขนาด 0.40 ม.   จํานวน  
70 ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

95,000 
/ อบต. 

- -  
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52 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๐)  บานใหม 
(ซอยบานนายดาว) 

กวาง 2 ม.  ยาว  75 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 95,000 

/ อบต. 
-  

53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม  (สายเลียบชลประทาน  สาย 6  
จากนานายออนถึงทางเขาหนองอีกอม) 

กวาง 2.50 ม.  ยาว 400 ม. 
หนา 0.10 ม.  ปรับเกลี่ยตกแตง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 50,000 

/ อบต. 
 

54 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ตอจากเดิม 
(หมูท่ี ๑๐)  บานใหม(ซอยทุงขวางตะวัน) 
 

กวาง๔ม. ยาว ๑,๐5๐ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 294,๐๐๐ 
 /อบต. 

-  

55 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม  (ซอยสวรรคบานนา) 

กวาง 0.40ม. ยาว ๗๐ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- ๑๒0,๐๐๐ 
 /อบต. 

-  

56 โครงการวางทอลอด คสล. (หมูท่ี ๑๐) บานใหม  
(ซอยประปาถึงคอกหมู)    

กวาง ๒ ม. ยาว ๓๕ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

- ๑๕,๐๐๐ 
/อบต. 

-  

57 โครงการเสริมคันดินพรอมลงหินคลุก (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม (ถนนเขาทํานบคลองไผ) 

กวาง ๒.๖๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 54,6๐๐ 
/อบต. 

-  

5 8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 10)  
บานใหม  (สายเลียบคลองชลประทาน คลอง 4l) 

กวาง 2.50 ม. ยาว 600 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
พรอมเสริมดิน ปรับเกลี่ยตกแตง 

99,000 
/อบต. 

- -  

5 9 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมูท่ี 
10) บานใหม (ชวงหมูท่ี 10 – หมูท่ี 3) 
-ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมหนา 0.05 เมตร 

กวาง  5  ม.  ยาว 250  ม. 
ปูแอสฟสติกคอนกรีตทับหนา 
0.05 ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

562,500 
/อบต. 

- -  

6 0 โครงการวางทอระบายนํ้า  (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากทํานบหมวดเฉลิม  
ถึง คลองตะค)ุ 
 

วางทอคสล. ขนาด 1 ม.  
จํานวน 5 ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

40,000 
/อบต. 

- -  

6 1 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (ทํานบนายเลิศ (คลองตะคุ)) 

วางทอคสล. ขนาด 1 ม.  
จํานวน 2 แถว แถวละ 5 ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

99,000 
/อบต. 

- -  

62 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (สายเลียบคลองชลประทาน 
สาย 38  นาตาปว)  

กวาง  5  ม.  ยาว  62.50 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

185,000 
/อบต. 

- -  

63 โครงการวางทอระบายนํ้า  (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค (จากบานหมวดนบ ถึงลาบ 
บานบิง) 

วางทอคสล. ขนาด 1 ม.  
จํานวน 5 ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 40,000 
/อบต. 

-  

64 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (ซอยบานนางนอย) 

กวาง 3 ม. ยาว 70 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 25,000 
/อบต. 

-  

65 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากบานนายทิม   

วางทอขนาด 1 เมตร  
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 

3,00
๐,๐๐๐ 

- -  
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แกนกระโทก ถึงบานนายสุวรรณ  วัดสําโรง) ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด /อบต. 

6 6 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากสะพานลําพระเพลิง – 
หนาอบต.กระโทก) 

วางทอขนาด 1 เมตร  
ระยะทางยาว 200 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

70๐,๐๐๐ 
/อบต. 

- -  

6 7 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค   (หนาบานนายประกอบและ
หนาโรงนํ้าแข็ง)  พรอมบอพักนํ้าและติดตั้ง
ตะแกรงเหล็ก  

วางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง  ๑๐๐ ซม.  และติดตั้ง
ตะแกรงเหล็ก จํานวน ๑๒ จุด 
รวม ระยะทาง  ๒๖๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

500,๐๐๐ 
 /อบต. 

- -  

6 8 โครงการวางทอระบายนํ้า  คสล. พรอมบอพัก
ตะแกรงเหล็ก  (จากศาลาบานดอนถึงหนาบาน
นายณรงคเดช)  (หมูท่ี ๑๑)  บานปรางคพะโค   

ทอระบายนํ้า ขนาด  ๑๐๐ซม. 
ระยะทางยาว ๓๖๐เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- ๖๐๐,๐๐๐ 
/อบต. 

-  

6 9 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี๑๑) 
บานปรางคพะโค จํานวน ๒ ซอย 
๑.ซอยนารีสมบูรณ   
๒.ซอยนายเฉลิม   

๑.ซอยนารีสมบูรณ  กวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๔๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. 
๒.ซอยนายเฉลิม  กวาง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

24๐,๐๐๐ 
/อบต. 

- -  

70 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  พรอมตะแกรง
เหล็ก  (หมูท่ี ๑๑)  บานปรางคพะโค   
(ซอยบานนายแข) 

กวาง ๐.๕๐ ม.  ยาว ๕๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

๙๐,๐๐๐ 

/อบต. 
- -  

71 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๑๑)  
บานปรางคพะโค  (เลียบคลองชลประทานฝงซาย
คลองสาย ๑R - ๒R จากถนนดําถึงนานายเชิด) 

กอสรางถนนหินคลุก 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

๑๒๐,๐๐๐ 
 /อบต. 

- -  

72 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หมูท่ี๑๑) 
บานปรางคพะโค  จํานวน ๓ ซอย 
๑. ซอยเหมืองไสไกคลองชางตาย 
๒. ซอยบานนายเดชา 
3. ซอยบานนางเอ้ือย 

๑. ซอยเหมืองไสไกคลองชางตาย 
กวาง  ๒.๕๐ ม.  ยาว ๔๐๐ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. 
๒. ซอยบานนายเดชา   
กวาง  ๔ม. ยาว ๓๘๓ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. 
3. ซอยบานนางเอ้ือย 
กวาง 3.๕๐ ม.ยาว ๒๓ ม. 
ลึก ๐.๖๐ ม. (พรอมฝาตัววี)ตาม
แบบ อบต.กระโทก  กําหนด 
 

- 104,500 
/อบต. 

  

73 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี  ๑๓)  
บานคลองทาแร  (ซอยช่ืนฤทัย 3) 

กวาง 250 ม.  ยาว 42 ม.  
หนา 0.15 ม.   
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

- 75,000 
/ อบต. 

-  

รวมงบประมาณ 11,478,100 3,688,600 4,231,000  

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๕.๒   แนวทางการสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน  ๆ 

 งานไหลถนน      
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๑ โครงการซอมแซมไหล ถนนคสล.  (หมูท่ี ๓)  
บานดอนใหญ (สายบานดอนใหญถึง 
บานหนองคลา)   

ถมดินสูง ๑ เมตร ฐานกวาง 
๑.๕๐ ม.  ยาว๑,๔๐๐ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

๖๐,๐๐๐ 
/อบต. 

- - 
 

๒ โครงการซอมแซมไหล ถนนคสล. (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ (ซอยตะวันออกบานดอนใหญ)   

ถมดินสูง ๑.๒๐ เมตร ฐานกวาง 
๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๓๐ม.ตาม
แบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

- -  

3 โครงการซอมแซมไหลถนนทางเขาวัดโบสถ   
(หมูท่ี ๘) บานชะอม 

ซอมแซมไหลถนน   
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

100,000 
/อบต. 

- -  

4 โครงการขยายไหลถนน พรอมวางทอ  (หมูท่ี 
10)  บานโบสถ  (จากบานนางเสง่ียมถึงทอลอด) 

ไหลคสล. กวาง 1.50 ม.  
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 
พรอมเสริมปากทอขนาด 1 ม. 
จํานวน 2 ทอน 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 
 

130,000 
/อบต. 

- -  

 งานกอสรางศาลา      
5 โครงการตอเติมศาลาประชาคม(หมูท่ี ๕) 

บานพะโค   
กวาง 10 ม. ยาว 7 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 
 

350,000 

/อบต. 
- -  

6 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค  (หมูท่ี ๖) 
บานโพธ์ิเงิน 

กอสรางศาลาอเนกประสงค 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 
 

- - 40๐,๐๐๐ 
/อบต. 

 

 งานถมดิน      

7 โครงการถมดินบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 
กลางบานหนองคลา (หมูท่ี  ๒)  บานหนองคลา 

ถมดินจํานวน  ๑ ไร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 
 

- - 100,000 
/ อบต.  

8 โครงการถมดินบริเวณสระวัดดอนใหญ   
พรอมวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ 

๑.ถมดินกวาง ๒๐ ม.  
ยาว ๘๔ ม. สูง ๑.๕๐ ม. 
๒.วางทอระบายนํ้าขนาด 
เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร 
จํานวน ๒๖ ทอน  
ตามแบบ อบต.กระโทกกําหนด 

๔๕๓,๐๐๐ 
/ อบต. 

- - 

 

9 โครงการถมดิน (หมูท่ี ๘) บานชะอม 
(บริเวณคลองติดหนาบานอบต.ตุย) 

กวาง  5ม.ยาว  6๐ม. 
ลึก  3.50  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทกกําหนด 

14๐,๐๐๐ 
/อบต. 

- - 
 

 งานกอสรางสะพาน      

10 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เขาวัดโบสถ 
คงคาลอมและขยายสะพานหนาวัดโบสถคงคาลอม  
(หมูท่ี ๘)  บานชะอม 

กวาง  ๒.๕๐  ม.   ยาว  ๑๒  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- ๖๐๐,๐๐๐  
/อบต. 

- 
 

 งานสวนสาธารณะ      

11 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ  (หมูท่ี ๒) 
บานหนองคลา  (รอบสระหนองคลา)  

กอสรางสวนสาธารณะ (๑ แหง) 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

12 โครงการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ กอสรางสนามกีฬาและ - - ๕๐๐,๐๐๐  
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(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ(บริเวณวัดดอนใหญ) สวนสาธารณะ (๑ แหง)  
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

/ อบต. 

13 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน  (หมูท่ี ๓)  
บานดอนใหญ  (บริเวณปาชาวัดดอนใหญ) 

กอสรางสนามเด็กเลน  
จํานวน 1 แหง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 200,000 
/ อบต. 

 

14 โครงการนํารองการจัดทําเสนทางสัญจรดวย
รถจักรยาน (Bicycle land) ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.กระโทก 

กอสรางทางสําหรับรถจักรยาน  
หมูท่ี ๓,๕,๑๐,๑๑ 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐  
/อบต.  

 

15 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ  
(หมูท่ี  ๕)  บานพะโค 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ  
หมูท่ี  ๕  บานพะโค 
ตามแบบ อบต.กระโทกกําหนด 

- 10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

16 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค 
พรอมเครื่องออกกําลังกาย  (หมูท่ี 9) บานโบสถ 

กวาง 10 ม. ยาว 12 ม.  
พรอมเครื่องออกกําลังกาย 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

250,000 
/ อบต. 

- -  

17 โครงการเทคอนกรีตสนามเด็กเลน  พรอมชุด
อุปกรณออกกําลังกาย และทํารั้วรอบสนาม 
เด็กเลน  (หมูท่ี  ๑๓)  บานคลองทาแร 

ถมดิน เทคอนกรีต กวาง 8 ม. 
ยาว 14 ม. พรอมทํากําแพงกัน
ดินลอมรั้วโดยรอบ พรอมชุด
อุปกรณ ออกกําลังกาย 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

180,000 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 1,683,000 700,000 3,230,000  
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๕.๖แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (หมูท่ี ๒)  

บานหนองคลา  (สายรอบบึงประปา) 
อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ ยาว  100 ม. 

- - 150,000 
/ อบต. 

 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  จํานวน  ๒ จุด 
๑.ซอยบานนายหมึก 
2.ซอยบริเวณดานทิศตะวันตกของหมูบาน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ 

- 18๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

-  

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  (หมูท่ี ๓) 
บานดอนใหญ  (ซอยบานนายอัด) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ 

50,000 
/ อบต. 

- -  

4 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  (หมูท่ี ๔) 
บานโคกกระสังข บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทาน (สะพานดํา)จํานวน 10 โคม 
พรอมสายดับ 
 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ   
จํานวน 10 โคม 
 

5๐,๐๐๐ 

/อบต. 
- -  

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  (หมูท่ี  ๕)   
บานพะโค  จํานวน ๓ ซอย 
๑.ซอยบานนางแสวง   
๒.ซอยบานนางไทรยอย 
๓.ซอยบานนางเต็มดวง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ  
 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

- -  
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6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ (หมูท่ี 6) บานโพธ์ิเงิน จํานวน 2 ซอย 
- สายหลังบานนายเสนหถึงบานดาบชิด 
- สายหนาบานนางประยงค 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ  
- สายหลังบานนายเสนหถึง 
บานดาบชิด ระยะทาง 150 ม. 
- สายหนาบานนางประยงค 
ระยะทาง 80 ม. 

- 275,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

-  

7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   (หมูท่ี 8) 
บานชะอม (ริมลําพระเพลิง)  

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ ยาว 500 ม. 

- 455,000 
/ อบต. 

 

-  

8 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะในหมูบาน  (หมูท่ี ๙)  บานโบสถ 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 50,000 
/ อบต. 

- -  

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ (หมูท่ี ๑๐) บานใหม (ซอยประปา) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ  

- ๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

-  

10 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จํานวน1จุด (โคม
ไฟคู) (หมูท่ี ๑๐) บานใหม  
1.ซอยบานนายเสา       

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
จํานวน1จุด 

- ๕๐,๐๐๐ 

/ อบต. 
 

  

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม   (ซอยบานนายดาว) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ ระยะทาง 75 ม. 

80,000 
/ อบต. 

 

- -  

12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค   (ซอยบานนายจําป) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ ระยะทาง 75 ม. 

80,000 
/ อบต. 

 

- -  

13 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ (หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค  
จํานวน  4 จุด 
จุดท่ี 1 จากหนาบานนายเย็นถึงบานนางแจว
(ติดตั้งโคมไฟ) 
จุดท่ี ๒ ซ.ลิดรพัฒนา(ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม
ติดตั้งโคมไฟ) 
จุดท่ี ๓ ซอยฟารมหม ู(ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมติดตั้งโคมไฟ) 
จุดท่ี 4 จากบานนายปนเรียบคลองชลประทาน 
ถึงบานนายเพียร(ติดตั้งโคมไฟ) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ 
จุดท่ี 1 (ติดตั้งโคม) 
จุดท่ี 2 ระยะทาง  ๒๕๐เมตร 
จุดท่ี 3 ระยะทางยาว ๕๐ เมตร 
จุดท่ี 4ระยะทาง ๒๔๐ เมตร 

- 32๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

-  

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  (หมูท่ี ๑๓) 
บานคลองทาแร(ซอยช่ืนฤทัย ๓) 
จํานวน ๕ ตน  พรอมอุปกรณโคมไฟและสายดับ 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการยาว  100 ม. 

- - 15๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

 

15 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  (หมูท่ี ๑๓) 
บานคลองทาแร(ซอยช่ืนฤทัย 1) 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการ 
ระยะทาง  50 ม. 

- - 5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 
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16 โครงการจัดซื้ออุปกรณซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.กระโทก 

จัดซื้ออุปกรณซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ี อบต.กระ
โทก 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

 

17 โครงการจัดจางทําชุดสัญญาณไฟกระพริบ 
แบบพลังงานแสงอาทิตย  ม.๓ , ม.๕ , ม.๑๐ 

จัดหา/จัดซื้อ  ชุดสัญญาณไฟ
กระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด  ๓๐๐ mmพรอมเสาขนาด 
๓ น้ิว  จํานวน ๔ ชุด 

100,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

- -  

18 โครงการกอสรางและติดตั้งไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยสาธารณะ  ม2, ม.3 , ม.5 , ม.8 

กอสรางและติดตั้งไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยสาธารณะ 
ม.2  จํานวน 2 จุด 
ม.3  จํานวน 2 จุด 
ม.5  จํานวน 2 จุด 
ม.8  จํานวน 2 จุด 

400,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

19 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  จํานวน 1 ซอย 
1.ซอยบานนายคํา 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 

2๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

- -  

20 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา (ซอยหนองตาโดดและดอนจั่น) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 

- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

21 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ซอยบานนางลับ) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการระยะทาง 250 
ม. 

162,500 
/ อบต. 

- -  

22 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (ซอยบานนายสด  มาดี) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
เพ่ือดําเนินการระยะทาง 100 
ม. 

- 65,000 
/ อบต. 

-  

23 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๓)  
บานดอนใหญ จํานวน ๔  ซอย 
๑. ซอยฝงสระหนองคลา  ๒. ซอยนํ้าใส    
๓. ซอยเจริญทรัพย        ๔. ซอยรวมนํ้าใจ   
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 
๑.ซอยฝงสระหนองคลา 
๒.ซอยเจริญทรัพย  
ระยะทาง  2,๑๐๐ ม. 
๓.ซอยนํ้าใส ระยะทาง ๑๐๐ ม.         
๔.ซอยรวมนํ้าใจระยะทาง๑๓๐ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

- -  

24 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๓)  
บานดอนใหญ  (ซอยสระหนองคลา) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 
ระยะทาง 14๐ เมตร    

91,000 
/ อบต. 

- -  

25 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๓)  
บานดอนใหญ  (ซอยบานนายอัด) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการระยะทาง 6

39,000 
/ อบต. 

- -  
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๐ ม. 
26 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  (หมูท่ี ๓)  

บานดอนใหญ  (ซอยตาปู) 
อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการระยะทาง 
97 ม. 

64,000 
/ อบต. 

- -  

27 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 
(ถนนสายเลียบคลองชลประทานคุมมะขามหวาน)  
(หมูท่ี ๔) บานโคกกระสังข   

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร    
 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

- -  

28 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๕) 
บานพะโค  จํานวน 4 ซอย ดังน้ี 
๑.ซอยบานนายโกลน 2.ซอยบานเสรีประชา   
3.ซอยบานนายออน    4.ซอยบานนายองอาจ 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 
 

- - 3๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

 

29 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม  จํานวน  5ซอย   ดังน้ี  
๑. ซอยทุงเจริญ 2. ซอยรมเย็น    
3. ซอยแสนสุข    4. ซอยตาพอ 
5. ซอยบานนายเลี่ยม 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 
๑. ซอยทุงเจริญ ยาว ๑50 ม. 
2. ซอยรมเย็น   ยาว ๑๒5 ม. 
3. ซอยแสนสุขยาว ๑๑๖ ม. 
4. ซอยตาพอ    ยาว 65 ม. 
5. ซอยบานนายเลี่ยม ยาว 75 
ม. 
 

345,150 
/ อบต. 

 

- -  

30 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากสะพานลําตาพัง-ลําตาบา) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ ระยะทาง 
250ม.   

- 162,500 
/ อบต. 

 

-  

31 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (ซอยบานนายประสิทธ์ิ) 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ  ยาว 155 
ม. 

- 100,000 
/ อบต. 

 

-  

32 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากแยกประปา-หนาฝาย) 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ ยาว 620 
ม.  

- 403,000 
/ อบต. 

 

-  

33 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากประปา-บานนายปน) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ ยาว 300 
ม.  

- 195,000 
/ อบต. 

 

-  

34 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) อุดหนุนงบประมาณใหกับการ 195,000 - -  
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บานปรางคพะโค  (ซอยผูชวยชู) 
 

ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ   ยาว 
๓๐๐ ม.    

/ อบต. 
 

35 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (จากสี่แยกชลประทานเขา 
บานดอนบานนายเล็กถึงบานครูดา) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 

- ๔0๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

-  

36 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๑) 
บานปรางคพะโค  (ซอยจากบานนางยวนถึง 
สวนนายบุง) 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 

- - 20๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

 

37 โครงการกอสรางประปาหมูบาน  
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค  (สระหมาก)   

กอสรางประปาหมูบานพรอม 
ถมดิน  ๑,๒๐๐ คิว 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

38 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี ๑๓) 
บานคลองทาแร  จํานวน  1 ซอย 
1. ซอยช่ืนฤทัย๑  ถึงซอยช่ืนฤทัย ๓ 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย เพ่ือดําเนินการ 

- 30๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

-  

รวมงบประมาณ 2,706,650 3,405,500 1,560,000  
๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๖.๑แนวทางการจัดการศึกษา 
๖.๑.๑สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
๑ โครงการจัดหาหนังสือพิมพและวารสารใหท่ีอาน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน 
จัดซื้อ/จัดหาหนังสือพิมพให 
ม.๒,๕,๘,๙ 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

 

๒ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตําบลกระโทก จัดตั้งศูนยการเรียนรูตําบล 
กระโทก  จํานวน  ๑ แหง 

1๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

๓ โครงการอบรมเยาวชนและผูนําชุมชนในการสราง
สังคมท่ีพึงปรารถนา 
 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/การให
ความรูหรือการสนับสนุนรูปแบบ
อ่ืนโดย อบต.ดําเนินการเอง 
(จัดอบรม ๑ รุน) 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการอินเตอรเน็ตตําบล 
 

จัดใหบริ การอินเตอรเน็ต สําหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตําบลกระโทก จัดตั้งสภาวัฒนธรรมข้ึนในตําบล
กระโทก 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

6 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงาน 
ในชวงปดภาคเรียน 

จางนักเรียน/นักศึกษา ทํางาน
ในชวงปดภาคเรียน 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

7 โครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

จัดงานพิธีรับอนุบัตรฯ ๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

8 โครงการหองสมุดชุมชน จัดทําหองสมุดชุมชนในหมูบาน 
หมูท่ี  11  โดยรวมกับอบต. 

- ๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

รวมงบประมาณ 
 

500,000 210,000 200,000  

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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       ๖.๑.๕สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑ 

 

โครงการ “รักบานเกิด” จัดกิจกรรมรณรงค /การให
ความรู/การสนับสนุนรูปแบบอ่ืน
โดย อบต.ดําเนินการเอง     

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000  
๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๒  แนวทางการสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และผูติดเช้ือ HIV จัดใหมีและเพ่ิม            

ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            
๑ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จายเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

ในเขต อบต. 
๓,๐๐๐,๐๐

๐ 
/ อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐
๐ 

/ อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ จายเบ้ียยังชีพผูพิการในเขต อบต. ๒๔๐,๐๐๐ 
/ อบต 

๒๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส 
 

จายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ในเขต อบต. 

๖,๐๐๐ 
/ อบต. 

๖,๐๐๐ 
/ อบต. 

๖,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุ
และวันครอบครัว 

ผูสูงอายุในเขต อบต. 
(จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ป) 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการมอบผาหมกันหนาว ใหกับผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูยากไร ในเขตอบต.กระโทก 

จัดซื้อ/จัดหา ผาหมกันหนาว
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร 
ในเขตพ้ืนท่ี  

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๖ โครงการกอสรางบานคนจน กอสรางบานคนจน  
จํานวน 1 หลัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๗ โครงการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหกับ 
คนพิการ 

ปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย
ใหกับคนพิการ 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๘ โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณสื่อการ
เรียนการสอนของศูนยเด็กเล็กฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

9 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 
 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

10 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก
เด็กและเยาวชนในตําบลกระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

11 โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง 
ตอเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว 

ผูบริหารสมาชิกอบต. และ
พนักงาน , ผูนําชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

12 โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง 
(สายใยรักของครอบครัว) 

สมาชิกครอบครัว,ผูนําชุมชน 
และประชาชนท่ัวไป 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

13 โครงการอนุรักษตนตระกูลกระโทก จัดกิจกรรมสืบทอดตนตระกูล
กระโทก 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

14 โครงการอนุรักษควายไทย จัดกิจกรรมอนุรักษควายไทยใน
เขตตําบลกระโทกใหเพ่ิมมากข้ึน 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

15 โครงการอนุรักษชาวนาไทย อนุรักษชาวนาตําบลกระโทก 
ใหคงอยูสืบไป 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 
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16 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม จัดกิจกรรมงานประเพณ ี
วันข้ึนปใหม 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

17 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ๑ ครั้ง/ป ๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

18 โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
(พิธีบวงสรวงศาลประคํา หมูท่ี 3 บานดอนใหญ) 

จัดพิธีบวงสรวงศาลประคํา   
หมูท่ี 3   บานดอนใหญ 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

19 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและ 
ทํานุบํารุงศาสนา 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือการ
ใหความรูในรูปแบบอ่ืน โดยอบต.
ดําเนินการเองหรือหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ (จํานวน ๑ ครั้ง/ป) 

1๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  -  

20 โครงการจัดงานวันลอยกระทง   
 

จัดงานวันลอยกระทง 
ท่ีปรางคพะโคหมูท่ี ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

21 โครงการจัดงานประเพณีกลางบาน จัดงานประเพณีกลางบาน  
หมูท่ี ๑๑ บานปรางคพะโค 

- - ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

22 โครงการงดเหลา จัดกิจกรรมงดเหลา  
หมูท่ี ๑๐ บานใหม 

- - ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

23 โครงการจัดตั้งศูนยสามวัยของอบต.กระโทก กอสรางศูนยสามวัย  
จํานวน ๑ แหง 

100,000 
/ อบต. 

- -  

24 โครงการอบรมเยาวชนเขมแข็ง จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน  
ในหมูบาน หมูท่ี 2 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

25 โครงการอบรมการเงินการบัญชี จัดอบรมหรือการใหความรู
การเงินการบัญชีใหแกประชาชน
ในหมูบาน หมูท่ี 3 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 
26 โครงการอบรมคอมพิวเตอร จัดอบรมหรือการใหความรูแก

ประชาชนในหมูบาน หมูท่ี 3 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

27 โครงการปรับปรุงหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก 

ขยายหองเรียนเด็กอาคารเดิม  
ท้ังสองหองและปรับปรุง 
หองนํ้าเด็ก 

200,000 
/ อบต. 

- -  

28 โครงการแขงขันกีฬาของนักเรียนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา 
จํานวน  1 ครั้ง/ป 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

29 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

ผลิตสื่อการเรียนการสอน 3,๐๐๐ 
/ อบต. 

3,๐๐๐ 
/ อบต. 

3,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

30 โครงการหนูนอยฟนสวยและสุขภาพด ี จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชองปาก
ของเด็ก 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

31 โครงการจัดงานวันสําคัญของชาต ิ จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาต ิ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐  
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เชน วันพอ วันแม ฯลฯ / อบต. / อบต. / อบต. 
32 โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา

ใหกับเด็กเล็ก เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา,วันเขาพรรษา ฯลฯ 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

33 โครงการหนูนอยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
ของเด็กเล็ก 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 
 

4,479,000 4,199,000 4,179,000  

๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๓  แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬานานาชาต ิ
๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ประจําหมูบาน จัดหา/จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับ  

หมูบานในเขตพ้ืนท่ี 
๗๒,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗๒,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗๒,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ประจําปของอบต.กระโทก  

1๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับ
หมูบาน หมูท่ี 3,5,๙,๑0 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 3,5,๙,๑0 

2,000,
๐๐๐ 

/ อบต. 

- -  

4 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาระดับ
อําเภอและจังหวัด อบต.กระโทก 

สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาระดับ
อําเภอและจังหวัด 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

5 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 5 ชุด 
พรอมเทปูน (หมูท่ี 6) บานโพธ์ิเงิน 

พ้ืนคอนกรีต  กวาง 9 ม. 
ยาว 10 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
พรอมเครื่องออกกกําลังกาย 
จํานวน 6 ชุด 

140,000 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 
 

2,432,000 192,000 192,000  

๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๔แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางนํ้า 
 

ท่ี โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 
๑ โครงการฝกอบรม/ทบทวนเพ่ิมศักยภาพ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
ของ อบต.กระโทก 

จัดฝกอบรม/ทบทวนเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกอปพร.รวมกับหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(๑ ครั้ง/ป) 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐
๐ 

/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการสนับสนุนกิจการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  

จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชในการ  
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการจัดทําปายจราจรและอุปกรณตาง ๆ   
ในหมูบาน หมูท่ี ๒,๕,๑๐,๑๑ 

จัดทําปายสัญญาณจราจรและ
อุปกรณตาง ๆ ในเขต อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐
๐ 

/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

4 โครงการสงเสริมการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  (ซื้อรถฉุกเฉิน) 

จัดหา/จัดซื้อรถฉุกเฉิน  
จํานวน 1 คัน 

- ๕๐๐,๐๐
๐ 

-  
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/ อบต. 
5 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน 
ชวยเหลือประชาชนผูไดรับ 
ความเดือดรอนกรณีประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐
๐ 

/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

6 โครงการจัดตั้ง หนวยกูชีพกูภัย “หน่ึงตําบล
หน่ึงทีมกูชีพกูภัย” OTOS ตําบลกระโทก 

จัดตั้ง หนวยกูชีพกูภัยในตําบล
กระโทก  จํานวน 1 หนวย 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

7 โครงการบริการทางการแพทยกรณีฉุกเฉิน
ตําบลกระโทก 

จัดบริการทางการแพทยในแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกระโทก 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาลวันปใหม 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนในการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม 

๒๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

9 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาลวันสงกรานต 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนในการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

๒๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๑0 โครงการฝกอบรมชวยเหลือและระงับอัคคีภัย
เบ้ืองตนใหแกประชาชน 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนท่ัวไป 

๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

11 โครงการปรับเปลี่ยนกลองวงจรปด  
เปนระบบอินฟาเรด และสามารถบันทึก
หนวยความจําภาพ ไดอยางนอย 1 สัปดาห 

ปรับเปลี่ยนกลองวงจรปด  
พรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
หมูท่ี 11 

- 40
๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

รวมงบประมาณ 3,490,000 1,015,000 1,240,000  
๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๖.๕  แนวทางการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การเสริมสรางดูแลสุขภาพประชาชน  และการควบคุมการแพรระบาดของ
โรค 
๑ โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดจากสัตว 

โรคติดตอตาง ๆ เชน  โรคไขหวัดนก,โรคฉ่ีหนู 
ฯลฯ 

จัดกิจกรรมปองกันและควบคุม
โรคระบาด โรคติดตอตางๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับมะเร็งปาก
มดลูกมะเร็งเตานม /รณรงคตรวจมะเร็งปาก
มดลูก   และมะเร็งเตานมหญิง 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการ
ใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืน (๑ ครั้ง/ป) 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการอบรมอาหารปลอดสารพิษใหแก
ประชาชนตําบลกระโทก 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการ
ใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืน (๑ ครั้ง/ป) 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการเสริมสรางการออกกําลังกายประจํา
หมูบาน 

จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 
หรือการใหความรูหรือการ
สนับสนุนรูปแบบอ่ืน  

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคเอดส 
ในชุมชน 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการ
ใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืน (๑ ครั้ง/ป) 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

6 โครงการประกวดหมูบานอสม.สะอาด จัดกิจกรรมประกวดหมูบานอสม.
สะอาด (๑ ครั้ง/ป) 

๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 
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7 โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพและศึกษาดู
งานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
(อสม.) ของอบต.กระโทก 

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือการให
ความรูโดย อบต.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

8 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปองกัน 
โรคพิษสุนัขบาในเขตตําบลกระโทก 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

9 โครงการปองกันการแพรระบาดโรคติดตอ 
ท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค 

จัดกิจกรรมกําจัดยุงลาย/แหลง
เพาะพันธุยุง/ฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย 

๗๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

10 โครงการสงเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.กระโทก 

สนับสนุนงบประมาณใหแก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.กระโทก 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

11 โครงการดูแลรักษาความสะอาดของถนน 
ในหมูบาน  หมูท่ี ๓,๕,๑๐ 

จัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด
ของถนนในหมูบาน หมูท่ี ๓,๕,๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

12 โครงการสงเสริมสุขภาพใหแกชุมชน จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพโดย
อบต.รวมกับประชาชนในหมูท่ี 11 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

13 โครงการอบต.กระโทกสะอาด นาอยู นามอง 
นาทํางาน 

จัดกิจกรรม 5 ส ในอบต.กระโทก ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

14 โครงการธนาคารขยะ จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 
 

660,000 660,000 660,000  

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๖.๖แนวทางการปองกัน  การแพรระบาดปญหายาเสพติด 
๑ โครงการสงเสริมศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะ 

ยาเสพติดตําบลกระโทก 

สนับสนุนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพติด 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและ
การแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

3 โครงการเสริมสรางโอกาสครอบครัวตอตาน 
ยาเสพติด 

จัดฝกอบรมหรือจัดกิจกรรม
ตอตานยาเสพติดในครอบครัว 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

4 โครงการพัฒนาจิตใจกลุมเสี่ยงท่ีไดรับ 
การบําบัด ฟนฟูยาเสพติด 

จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจกลุมเสี่ยง
ท่ีผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการสงเสริมอาชีพผูท่ีไดรับการบําบัด
ฟนฟูยาเสพติด 

จัดกิจกรรมฝกอบรม/สงเสริม
อาชีพผูผานการบําบัดฟนฟู 
ยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๖ โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด จัดฝกอบรมหรือกิจกรรมเขาคาย
เยาวชนตอตายยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

7 โครงการตานยาเสพติด จัดกิจกรรมตานยาเสพติดใหแก 
คนในชุมชน  หมูท่ี 3  

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

8 โครงการรณรงคใหคนในชุมชนรูถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงคยาเสพติดใหแก
คนชุมชน  หมูท่ี 5 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

9 โครงการเขาคายเยาวชน “พลังแผนดินตาน จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชนใหแก - ๒๐,๐๐๐ -  
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ยาเสพติด” คนในชุมชน  หมูท่ี 11 / อบต. 
10 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาใหแกคน

ในชุมชน  หมูท่ี 11 

- ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

11 โครงการอบรมเยาวชนกลุมเสี่ยงยาเสพติด 
ในชุมชน 

จัดอบรมใหแกเยาวชนกลุมเสี่ยง
ยาเสพติด  หมูท่ี 11 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 280,000 360,000 280,000  
๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
๖.๗แนวทางการรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือปลุกจิตสํานึกดานคุณธรรม/จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน 
๑ โครงการจัดอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  

แกประชาชน 
จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการ
ใหความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอ่ืน 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการ “รอยใจไทย ๖๓ ลานใจ ปกปองสถาบัน
หลักของชาติ” 

จัดประชาสัมพันธและจัด
ฝกอบรมใหความรูกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี  (จํานวน ๑๐ ครั้งๆละ  
๑ หมูบาน) 

๘๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๘๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 100,000 100,000 100,000  
๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๘แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๑ 
 

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ 
งานประเพณีตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนพรรษา  
วันปยะมหาราช  การรับ-สงเสด็จ  ฯลฯ 

จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา จัดงานประเพณีวันเขาพรรษา
ถวายเทียนพรรษาและภัตตาหาร
ฯลฯ ใหแกวัดในเขต 
อบต.กระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา 

จัดงานสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา  เน่ืองในเทศกาล
วันวิสาขบูชา 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

4 โครงการเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม/ 
ปฏิบัติธรรม   ในวันสําคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

- - ๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

5 โครงการอบรมธรรมะ จัดกิจกรรมอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชน  หมูท่ี 2 

- ๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

6 โครงการรณรงคใหคนในชุมชนทุกกลุมอาย ุ
รวมบุญประเพณ ี

จัดกิจกรรมในหมูบาน หมูท่ี 5 - ๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

7 โครงการสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมหรือการให
ความรูในสรางภูมิคุมกันของ
สังคมในมิติวัฒนธรรม 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 60,000 60,000 50,000  
๗.  ยุทธศาสตรนํ้าแกจน 

๗.๑  แนวทางสงเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบก้ันนํ้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหลงนํ้า  คลองนํ้า   
             และการกระจายการใชประโยชน 
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๑ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. (หมูท่ี ๒) 
บานหนองคลา(บริเวณทางขามอาวใหญ) 

กวาง ๖ ม. ยาว ๒๐ม. สูง ๒ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- - ๙๕๐,๐๐๐ 
  / อบต. 

 

๒ โครงการขุดลอกคลอง (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา (บริเวณคลองหนองเรือ) 

กวาง ๑๐ ม. ยาว  ๕๐ ม.   
ลึก 6 ม. พรอมวางทอคสล. 
ขนาด 1 เมตร จํานวน 30 ทอน 

ตามแบบ อบต.กระโทก  กําหนด 

- - 174,๐๐๐ 
  / อบต. 

 

๓ โครงการขุดลอกเหมือง (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (บริเวณคลองตะแบก) 

กวาง  ๑.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.  
ลึก 1 เมตร  
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

98,๐๐๐ 
  / อบต. 

- -  

๔ โครงการกอสรางฝายนํ้าลน (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา  (บริเวณทํานบอาจารยพุด) 

กวาง  ๒๒  ม.  ยาว  ๔๕ ม. 
สูง  ๖  ม.  จํานวน ๑ แหง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
/อบต. 

 

5 โครงการขุดลอกคลองในหมูบาน  (หมูท่ี ๒)  
บานหนองคลา 

ขุดลอกคลอง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

100,๐๐๐ 
  / อบต. 

- -  

6 โครงการซอมแซมฝายคลองไผ  (หมูท่ี ๓)  
บานดอนใหญ 

ซอมแซมฝายคลองไผ 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- ๑๔๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

7 โครงการกอสรางทํานบก้ันนํ้าคลองสาร  
(หมูท่ี ๕)  บานพะโค 

สันทํานบ  กวาง  ๑๐  ม.   
กวาง  ๓  ม.  ลึก  ๓  ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- ๓๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

8 โครงการขุดลอกคลองไผ จากทํานบตาฮุงถึงวังไผ  
(หมูท่ี ๕) บานพะโค 

กวาง ๑๑  ม.  ยาว ๖๕๐ ม. 
ลึก ๒.๕๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

- - ๔๔๖,๘๐๐ 
/ อบต. 

 

9 โครงการซอมแซมฝายนํ้าลนวังนํ้าเขียว 
(หมูท่ี ๕)บานพะโค 

ซอมแซมฝายนํ้าลนวังนํ้าเขียว
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

- 90,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

10 โครงการขุดลอกคลองสาระเทศ  (หมูท่ี ๕)  
บานพะโค 

ขุดลอกคลองสาระเทศ   
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 8๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

11 โครงการขุดลอกคลอง  (หมูท่ี 6) บานโพธ์ิเงิน 
(ตอจากบอกระโดน) 

กวาง 2 ม. ยาว 250 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

12 โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต (หมูท่ี ๘) 
บานชะอม (สายคลองตาออน) 

กวาง ๑.๒๐ ม. ยาว  ๗๕๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

๕๒๘,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

13 โครงการขุดลอกสระหนองแฟบ (หมูท่ี ๙)  
บานโบสถ 

กวาง ๘๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

14 โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต  (หมูท่ี ๙) 
บานโบสถ (ซอยบอกระโดนจากคลองชลประทาน
ถึงคลองทางหลวง 

กวาง ๑.๒๐ ม. ยาว ๔๔๖  ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๓๑๔,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

15 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต  (หมูท่ี ๙) 
บานโบสถ 

กวาง 1.50 ม. ยาว 350 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 
- 20๐,๐๐๐ 

/ อบต. 
 

16 โครงการขุดลอกคูคลองในหมูบาน  (หมูท่ี ๙) 
บานโบสถ 

ขุดลอกคูคลอง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 
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17 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต  (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม   (สายทุงนาดอน) 

กอสรางดาดเหมืองคอนกรีต ตาม
แบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 
- 

32๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

18 โครงการซอมแซมทํานบทาเข่ือนลําพระเพลิง(หมู
ท่ี ๑๐)  บานใหม 

ซอมแซมทํานบทาเข่ือน 
ลําพระเพลิง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 
10๐,๐๐๐ 

/ อบต. 

 

19 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต(หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม (บริเวณคลองชลประทานถึงบาน 
นายประหยัด )    

กวาง  ๑ ม. ยาว ๘๖๐ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

๗๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

- - 
 

20 โครงการกอสรางทํานบก้ันนํ้าปรักนา  (หมูท่ี ๑๐)
บานใหม (นานายสมพงษ)      

กวาง  ๘ ม.ยาว ๑๕ ม. ลึก ๔ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

21 โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน  
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม (จากบานนายชล  จิตรครบุรี  
ถึงคอกหมู) 
 

กวาง 1.50 ม. ยาว 200 ม. 
พรอมดาดผนัง 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

50,000 
/ อบต. 

- -  

22 โครงการกอสรางคลองสงนํ้าของมูลบน (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม  (ตามเหมืองสาธารณะประโยชนเดิมท่ี 
ทุงนาตาวัง) 
 

กวาง 2 ม. ยาว 1,000 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 99,000 
/ อบต. 

-  

23 โครงการปรับปรุงทํานบคลองสารเทศ (หมูท่ี ๑๐) 
บานใหม 

ปรับปรุงทํานบคลองสารเทศ  
(หมูท่ี ๑๐)  จํานวน ๑ แหง  
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

24 โครงการซอมแซมทํานบกกกระโดน  (หมูท่ี ๑๑)  
บานปรางคพะโค 

วางทอคสล. ขนาด 0.60 เมตร 
จํานวน 6 ทอน  
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - 25,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

25 โครงการขุดลอกคลองหนองไสไก (หมูท่ี ๑๑)  
บานปรางคพะโค   
(จากทํานบกกกระโดน-สะพานกลางทุง) 

กวาง  2  ม. ยาว 300 ม. 
ลึก 0.50 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
 

- 3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

26 โครงการขุดลอกเหมืองชลประทาน (หมูท่ี ๑๑)  
บานปรางคพะโค 

ขุดลอกเหมืองชลประทาน 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

27 โครงการขุดลอกคลองโพธ์ิ (หมูท่ี ๑๑)  
บานปรางคพะโค แบงออกเปน ๓ ชวง ดังน้ี 
- ขุดลอกคลองเหมืองดาบด 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิเหนือ 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิใต 

- ขุดลอกคลองเหมืองดาด   
กวาง ๑๓ ม. ยาว ๙๕๐ ม.  
ลึก ๓.๕๐ ม. 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิเหนือ 
กวาง ๒๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลึก ๓.๕๐ ม. 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิใต  
กวาง ๒๕ ม. ยาว ๔๒๐ ม.  
ลึก ๓.๕๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- - ๒,๕๐๐,๐๐
๐ 

/อบต. 
 

 

28 โครงการเสริมคันก้ันนํ้าลําพระเพลิง  (หมูท่ี ๑๑)  
บานปรางคพะโค  (จากฝาย-ลําตาบด) 

ยาว 2,500 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 1,500,00
0 

-  
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/ อบต. 
29 โครงการซอมแซมทํานบคลองโพธ์ิเหนือ 

(หมูท่ี ๑๑)  บานปรางคพะโค 

ยาว 15 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

- 200,000 
/ อบต. 

-  

30 โครงการซอมแซมเหมืองไสไกคลองชลประทาน 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.กระโทก 

ซอมแซมเหมืองไสไกคลอง
ชลประทานในเขตพ้ืนท่ี อบต.
กระโทก 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

31 โครงการสนับสนุนกลุมบริหารการใชนํ้า โซน ๕ สนับสนุนงบประมาณใหแก 
กลุมบริหารการใชนํ้า โซน ๕ 

- ๓๐,๐๐๐ 
/อบต. 

-  

32 โครงการขุดลอกบอกักเก็บนํ้าบริเวณ 
อบต.กระโทก 

ขุดลอกบอกักเก็บนํ้า 
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 953,000 2,989,000 6,477,800  
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
      ๘.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย 
๑ โครงการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตร

ประจําตําบลกระโทก 
จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบลกระโทก  
จํานวน  ๑  แหง 

10๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

 

ท่ี โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 
๒ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดานเกษตรกรรม

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือ         
ใหความรูแก อ.ก.ม.เครือขาย
ตําบลกระโทก 

7๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

80,000/
อบต. 

-  

๓ โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 
 

จัดหาแปลงผลิตขาวอินทรียใหกับ
เกษตรกรในเขต อบต. 
(๑๐ ครัวเรือน) 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

4 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย 
เกษตรคุม เกษตรหมูบานตําบลกระโทก 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแก
อ.ก.ม 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

5 โครงการสงเสริมยุวเกษตรตําบลกระโทก จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานหรือให
ความรูในรูปแบบอ่ืน (1 ครั้ง/ป) 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

6 โครงการสงเสริมการฝกอาชีพดานเกษตรและ 
ดานปศุสัตวใหกับกลุมอาชีพเกษตรกรรม 

จัดกิจกรรมฝกอาชีพ/ศึกษาดูงาน
หรือใหความรูในรูปแบบอ่ืนๆ 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

7 โครงการผลิตปุยนํ้าอินทรียชีวภาพ จัดกิจกรรมฝกอาชีพหรือให
ความรูในรูปแบบอ่ืนๆ แก
ประชาชนหมูท่ี 3 

- 2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

8 โครงการดานเกษตรลดตนทุนการผลิต จัดกิจกรรม/การใหความรูใหแก
ประชาชนหมูท่ี 8  

- 2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

รวมงบประมาณ 470,000 90,000 50,000  
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
   ๘.๓แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๑ 

 
โครงการกอสรางโรงเรือนการเกษตร(หมูท่ี ๕)บาน
พะโค   

กอสรางโรงเรือนการเกษตร 
(จํานวน  ๑ หลัง) 

๒๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒. โครงการสงเสริมเมล็ดพันธุพืชทางการเกษตร สงเสริมเมล็ดพันธุพืชทาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
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ใหเกษตรกร การเกษตรใหกับเกษตรกรใน 
ตําบลกระโทก   

/ อบต. / อบต. / อบต. 

รวมงบประมาณ 260,000 60,000 60,000  
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
๘.๔การประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการใชเกษตรอินทรียแทนปุยวิทยาศาสตร 
๑ โครงการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรีย  จัดฝกอบรมใหความรูแก 

กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 
- ๒๐,๐๐๐ 

/ อบต. 
-  

2 โครงการจัดทําปุยอินทรียชีวภาพ จัดทําปุยอินทรียชีวภาพของ
หมูบาน หมูท่ี 10 

- 5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

-  

รวมงบประมาณ - 70,000 -  
 
 

ท่ี โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) อุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
๒.๑แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดาน   ตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี

๑ โครงการจัดงานพิธี  รัฐพิธีตางๆ ประจําป    
ของอําเภอโชคชัย 

อุดหนุนงบประมาณ ใหกับ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย 

1๐,๐๐๐ 

/ อบต. 
1๐,๐๐๐ 

/ อบต. 
1๐,๐๐๐ 

/ อบต. 
 

2 โครงการจัดงานสมโภชนฉลองอนุสาวรีย 
ทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย 

อุดหนุนการจัดงานสมโภชนฉลอง
อนุสาวรียทาวสุรนาร๑ีครั้ง/ป 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

3 โครงการศูนยรวมขอมูลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ของอปท.ระดับอําเภอ 

อุดหนุนงบประมาณใหศูนยขอมูล
ขาวสาร อบต.ดานเกวียน 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 
 

50,000 50,000 50,000  

๒.  ยุทธศาสตรการบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
๒.๔แนวทางสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
๑ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  

อุดหนุนบงประมาณใหกับ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย
ดําเนินการ 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ อุดหนุนบงประมาณใหกับ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย
ดําเนินการ 

๗,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗,๐๐๐ 
/ อบต. 

๗,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการเสริมสรางความเขาใจในการทํางาน
รวมกัน 

อุดหนุนบงประมาณใหกับ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย
ดําเนินการ 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.)  

อุดหนุนบงประมาณใหกับ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย
ดําเนินการ 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 



36 
 

รวมงบประมาณ 32,000 32,000 32,000  
๓.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
๓.๒แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
๑ โครงการขับเคลื่อนหมูบาน/เศรษฐกิจชุมชน

พอเพียง  
 

จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ/จัดฝกอบรม/
ศึกษาดูงานหรือการใหความรู
หรือการสนับสนุนรูปแบบอ่ืน 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 20,000    
๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายภาพและใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๑ โครงการอุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

โรงเรียนบานดอนและโรงเรียนวัดพะโค 
 

นักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล ๑   
ถึง ช้ันประถมปท่ี ๖ 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็ก
อบต.กระโทก,โรงเรียนบานดอน,โรงเรียนวัดพะโค 

ศูนยเด็กเล็กอบต.กระโทก, 
รร.บานดอน และ รร.วัดพะโค  

๓๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๓ โครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยูคายพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนารโีรงเรียนบานดอน,โรงเรียน 
วัดพะโค 

ลูกเสือสํารอง (นักเรียนช้ัน ป.๑ 
-ป.๓) ลูกเสือสามัญ – เนตรนารี 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
โรงเรียนบานดอน,โรงเรียนวัดพะโค 

นักเรียนตั้งแตช้ันป.๑ ถึง ป.๖ 
คณะครูและผูปกครองนักเรียน 

4๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

4๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

4๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณ  คาอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน   ศูนยเด็กเล็กอบต.กระโทก,
โรงเรียนบานดอน,โรงเรียนวัดพะโค 

จัดซื้อ/จัดหา อาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ใหแก ศูนยเด็กเล็กอบต.
กระโทก,โรงเรียน บานดอน,
โรงเรียนวัดพะโค 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 580,000 580,000 580,000  
๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๖.๒  แนวทาง การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และผูติดเช้ือ HIV จัดใหมีและเพ่ิม
ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุตําบลกระโทก 

สนับสนุนกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการผูสูงอายุในตําบล 
กระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต 

- -  

๒ โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
เพ่ืออบรมโครงการใหความรูกับชมรมผูสูงอายุ 

อุดหนุนงบประมาณใหกับสถานี
อนามัยพะโค  (๑ ครั้งตอป) 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

๓ โครงการอุดหนุนกิจการเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

อุดหนุนงบประมาณใหแกกิจการ
เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๔ โครงการอุดหนุนกิจการเหลากาชาดและบริจาค
โลหิตอําเภอโชคชัย 

อุดหนุนงบประมาณใหแกกิจการ
เหลากาชาดและบริจาคโลหิต
อําเภอโชคชัย 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

5 โครงการสงเสริมศูนยเฉลิมพระเกียรติ  
เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผูติดเช้ือ HIV 
อําเภอโชคชัย 

อุดหนุนงบประมาณใหแก 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย  

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 60,000 20,000 20,000  
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๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๓  แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬานานาชาต ิ
๑ โครงการแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธของ อปท.  อุดหนุนงบประมาณใหแก 

ท่ีทําการปกครองอําเภอโชคชัย 
(๑ครั้ง/ป) 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

2 โครงการเงินอุดหนุนจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งท่ี 43 (พ.ศ.2557) และการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ  ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2558)  

อุดหนุนงบประมาณใหแกศูนย
กีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด
นครราชสีมา 

5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 60,000 10,000 10,000  
๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๕  แนวทางการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสรางดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอ 
 
๑ โครงการอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจํา

หมูบานในตําบลกระโทก 
อุดหนุนงบประมาณใหแกศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบานในตําบลกระโทก 

๑5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑5๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 150,000 150,000 150,000  
๖.  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
      ๖.๘แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๑ โครงการประเพณีแหเทียนพรรษาของ 

วัดโบสถคงคาลอม 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
วัดโบสถคงคาลอม 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

๒ โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอนของ 
วัดโบสถคงคาลอม 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
วัดโบสถคงคาลอม 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

3 โครงการฝกอบรมศีลธรรม คายคุณธรรม  
จริยธรรม 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
วัดปรางคพะโค 

15,๐๐๐ 
/ อบต. 

15,๐๐๐ 
/ อบต. 

15,๐๐๐ 
/ อบต. 

 

รวมงบประมาณ 95,000 95,000 95,000  
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
๘.๓แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๑ 
 

โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนขาวกลองซอมมือตําบลกระโทก 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน 
ขาวกลองซอมมือตําบลกระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

- -  

รวมงบประมาณ 20,000    

ท่ี โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท)  หมาย

เหตุ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  
เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกระโทกขอรับสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

๑ โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 2 บานหนองคลา 

กวาง 5 เมตร ยาว 20 เมตร  1,100,๐๐๐/
อบจ. 

 

- 
 

-  

2 โครงการจัดหาพ้ืนท่ีบําบัดนํ้าเสียตําบลกระโทก  2,000,๐๐๐/
อบจ. 

 

- 
 

-  
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