
๑๗๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดหาภาชนะ
เก็บน้้าไว้ใช้
อุปโภค - 
บริโภค 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้้าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

จัดซื้อภาชนะเก็บ
น้้าไว้ใช้อุปโภค - 
บริโภค 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ขุดลอก
คลองยาง – 
ฝายคลอง
ต้าแย หมู่ 1 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมีแหล่ง
กักเก็บน้้าส้าหรับ
ประชาชนตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลองยาง 
– ฝายคลองต้าแย 
หมู่ 1 

500,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 
(1-67) 

2 ขุดคลองไส้
ไก่จากล้ามูล 
– กุดโคลน 
หมู่ 1 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมีแหล่ง
กักเก็บน้้าส้าหรับ
ประชาชนตลอดทั้งปี 

ขุดคลองไส้ไก่จาก
ล้ามูล – กุดโคลน 
หมู่ 1 

- - - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 
(2-69) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๗๙ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ขุดลอกกุดตะ
เกียด หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกุดตะ
เกียด หมู่ที่ ๑ 

-  - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

4 ขุดลอกคลอง
กระทุ่ม หมู่ 1 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลอง
กระทุ่ม หมู่ 1 

- - - 480,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

5 ขุดลอกคลอง
กุดลอนตาล 
หมู่ 1 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลองกุด
ลอนตาล หมู่ 1 

- - - 480,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๘๐ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ระบบ
โซล่าเซล 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่
1,4,5,6,9,10 

500,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

7 ธนาคารน้้าใต้
ดิน 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ธนาคารน้้าใต้ดิน 
หมู่ที่ 
1,4,5,6,9,10 

50,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

8 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อม
โซล่าเซลล์ 4 
นิ้ว 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมโซ
ล่าเซลล์ 4 นิ้ว ทั้ง 
6 หมู่ 

200,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๘๑ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 ขุดลอกคลอง
ชั่งโค ตลอด
แนวหมู่ 5 - 
หมู่ 6 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลองชั่ง
โค หมู่ 5 - หมู่ 6 

- - - - 500,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

10 ขุดลอกเหมือง
ไส่ไก่หมู่ 5 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกเหมืองไส่
ไก่หมู่ 5 

- - - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

11 ขุดลอกเหมือง
หมู่ที่ ๕ จาก
นาเจ๊กยง ถึง 
หัวนานายพูน
ศักดิ์ ด่านกระ
โทก 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
ลึก ๑ เมตร 

- ๒๑๐,๐๐๐ - -  ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๘๒ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 ปรับปรุงสระ
น้้าข้าง อบต.
ด่านเกวียน 
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

กว้าง ๘๒ เมตร 
ยาว ๑๑๐ เมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

13 ขุดลอกคลอง
ชั่งโค ตลอด
แนวสุดเขต 
อบต. 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลองชั่ง
โค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

14 ขุดคลองส่งน้้า 
บ้านนายแวว 
– วัดบ้านตูม 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ปาก 1 เมตร 
ก้น 0.40 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 673 เมตร 

- 400,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๘๓ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้้าแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้้าแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า และการกระจายประโยชน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 ขุดลอกคลอง
ชั่งโค หมู่ 5 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้้า
ส้าหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลองชั่ง
โค หมู่ 5 จาก
ศาลา SML ถึง      
ค.ส.ล. (ท่าสูบ) 
12X304X01.5 

- - - - 30,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

รวม 15 โครงการ - - 1,250,000 1,610,000 500,000 2,460,000 2,130,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 


