
 

ส่วนที่   5 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า 
และท่อระบายน้ํา 

38 81,335,900 83 86,869,700 93 58,571,800 214 226,777,400 

1.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปา 33 15,960,000 64 83,750,700 112 136,071,900 209 235,782,600 

1.3  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 1 100,000 6 6,075,000 14 24,400,000 21 30,575,000 

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและ 
ป้ายบอกซอยต่าง ๆ 

2 250,000 2 250,000 0 0 4 500,000 

รวม 74 97,645,900 155 176,945,400 219 219,043,700 448 493,635,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

        

2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 17 3,783,740 20 4,520,360 26 9,012,380 63 17,316,480 

2.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและโรคติดต่อ 

27 2,270,000 26 720,000 25 650,000 78 3,640,000 

2.3 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดบั 5 2,558,000 6 5,658,000 15 8,799,700 26 17,015,700 

2.4 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 9 7,566,000 10 7,684,000 10 7,702,000 29 22,952,000 

รวม 58 16,177,740 62 18,582,360 76 26,164,080 196 60,924,180 
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย                 
3.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

8 625,000 9 1,625,000 8 625,000 25 2,875,000 

3.2 แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 64,500 1 74,000 0 0 2 138,500 

รวม 9 689,500 10 1,699,000 8 625,000 27 3,013,500 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน                      

พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว         

4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 1 60,000 4 265,000 4 265,000 9 590,000 

4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร ์
และศิลปวัฒนธรรม   

1 100,000 3 2,100,000 2 200,000 6 2,400,000 

รวม 2 160,000 7 2,365,000 6 465,000 15 2,990,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์         

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม         

5.1 แนวทางการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 60,000 5 70,000 5 70,000 14 200,000 

5.2 แนวทางการบําบัดและจัดการขยะ 3 100,000 4 2,244,000 2 25,000 9 2,369,000 

รวม 7 160,000 9 2,314,000 7 95,000 23 2,569,000 
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                  
และภูมปิัญญาท้องถิ่น                 
 แนวทางการส่งเสรมิและเผยแพร ่ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ี 6 18,000 7 220,000 6 180,000 19 418,000 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น         

รวม 6 18,000 7 220,000 6 180,000 19 418,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

        

7.1 แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร 3 85,000 5 205,000 5 205,000 13 495,000 

7.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 3 702,000 4 952,000 4 952,000 11 2,606,000 

7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 7 1,448,850 5 292,150 1 29,000 13 1,770,000 

7.4 แนวทางการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

4 540,000 12 1,484,900 14 3,123,500 30 5,148,400 

7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
สถาบันสําคัญของชาต ิ

5 475,000 4 175,000 4 175,000 13 825,000 

รวม  22 3,250,850 30 3,109,050 28 4,484,500 80 10,844,400 

รวมทั้งสิ้น 178 118,101,990 280 205,234,810 350 251,057,280 808 574,394,080 
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 รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ํา  

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 2 
(ซอยบ้านลุงวาลย์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 740 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

1,955,700 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชายเขา  
หมู่ที่ 2– ตําบลไร่ใหม่พัฒนา  
(โครงการประสานฯ 2557) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,430 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

8,748,000 
(อบจ.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 2  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
ถนนชายเขา - ต.ไร่ใหม่พัฒนา  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

540,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ซอย 3 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

162,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 2  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 6 (ลาํห้วยลุงพัน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตรยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

164,200 
(อบต.) 

  

ประชาชนในหมู่ที่ 3  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอยป่าลาน (บ้านปา้บัว)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร  ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

469,100 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 3  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

7 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่3 
ซอยบ้านนางประนอม  รุ่งเรือง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
0.05 เมตร ระยะทาง 400 
เมตร 

10,000 
(อบต.) 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4   
ซอยบ้านน้ําโจน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 620 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

1,934,400 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 4  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

9 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อม
ก่อสร้างบ่อพักน้ําบริเวณ หมู่ที่ 4 
(บริเวณหน้าศาลากลางหมู่บา้น)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
0.40 เมตร ระยะทาง 
656.17 ฟุต 

145,000 
(อบต.) 

 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 4  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
3 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

2,970,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

312,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 –  
ตําบลกลัดหลวง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

14,850,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 9  (บริเวณบา้นนายทูน  ภู่ผึ้ง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 3 
 เมตร ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

126,000
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 11 - 18   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

450,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 1  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

320,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 
(ภายในหมู่บา้น) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

5,940,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
ซอย 5 - เขาเจดีย์  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

182,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8  
ซอย 3 - ซอย 5 (วงเวียนหมู่บา้น)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร  ยาว  1,800 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร 

5,346,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย 1 
(ซอยแสนสุข)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร  ยาว  810 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร 

2,007,400 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย  4  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4 เมตร  ยาว  200 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร 

396,000 
(อบต.) 

 
 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  
ซอย 7 - 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

420,700 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

22 
 
 

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 
9 ระหว่างซอย 9 ถึงซอย 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 7 เมตร จํานวน 2 ช่อง 

693,000 
(อบต.) 

 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

23 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่9 
ซอย 5 (บ้านลุงหล่อ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
0.60 เมตร  จํานวน 1 แห่ง 

10,000 
(อบต.) 

 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

4,480,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 10  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 
ซอย 7 (ถนนเข้าป่าสนสองใบ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 430 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

137,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 10  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
ซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

378,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 10  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เชื่อมระหว่าง
ซอย 5-7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

672,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 6 
  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

1,061,900 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

29 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 12 
(บริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านหนอง
โรง-สะพานบ้านคุณวิไล)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. ∅ 
0.40 เมตร ระยะทาง 850 
เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 

685,000 
(อบต.) 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

30 โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน 
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน 
ซอยในหมู่บ้าน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

321,600 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

31 โครงการการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายหลัก หมู่ที่ 13 (ทางหลวงแผ่นดิน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 6,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

19,500,000 
(ทางหลวง
แผ่นดิน)  

- - ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ซอย
สุขสมบูรณ์  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

1,395,900 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ซอย
ลุงกี  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

1,248,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14      
ซอย 2 - 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  
5  เมตร ยาว  950 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0 .05 เมตร 

2,470,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

35 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 14 
ซอย 4 (ห้วยหลวง)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง 

400,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอยบ้านนายบาง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง  5  เมตร 
ยาว  200  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร 

35,000
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 1-14 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-14 และประชาชน
ทั่วไปที่ใช้เส้นทางได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-14 
และประชาชนทัว่ไป 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

38 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-14 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-14 และประชาชน
ทั่วไปที่ใช้เส้นทางได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

32 



 

 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 131,300 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 1  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
ซอยเกษตร 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 187,600 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

41 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านพี่แต๋ว)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
จํานวน 1 แห่ง 

- 639,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

42 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าํ หมู่ที่ 
2 (บริเวณข้างบา้นนางอุษา  
อินทราพงษ์)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา โดย
วางท่อ Ø 1.00 เมตร 
จํานวน 1 แถว 

- 120,100 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

43 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่2 
ซอย 2 (หน้าศาลากองทุนฯ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้าํ ท่อ Ø 
1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน
วางท่อระบายน้าํ ท่อ Ø 
1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน 

- 22,000 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

44 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 
2 (สระน้ําหนองตาฉาว)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
จํานวน 1 แห่ง 

- 693,000 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

45 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าํ หมู่ที่ 
2 ซอย 4 (ทางเข้าบ้านหมอรี่-บ้านนาย
พุด) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาค
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา โดย
วางท่อ Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 4 แห่ง 

- 26,000 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอยป่าลาน (บ้านลุงไล)้ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 161,400 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 13 (หนองจับนา)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร  ยาว 2000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 469,100 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

48 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 
3 ซอย 6 (ลําห้วยลุงพัน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
ตามแบบ อบต. 

- 495,000 
(อบต.) 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

49 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 และ 7 ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 14,850,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 และ 
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 (ซอย 13 - หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 และ 7 ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 480,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 และ 
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

51 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  
ซอยบ้านนายเฉลา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 450,800 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

52 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ซอย 5 (บา้นลุงบัว - ยายแจ๋ว) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 385,900 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 4 (บา้นนายชวน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 153,500 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

54 โครงการซ่อมแซมถนนน้ําล้น  หมู่ที่  4  
(บริเวณบ้านนายอรุณ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนน้ําล้น  
กว้าง  5  เมตร  ยาว  30  
เมตร ลึกเฉลี่ย 6  เมตร 

- 1,172,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 4 (ซอยบ้านลงุหน-ูบ้านยาย
เผียน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 460
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 136,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

56 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 8 (ซอยบ้านนายสาํรอง   
ฤทธิ์น้อย)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่   
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 162,300 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

57 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  
ซอย 3 - ตําบลห้วยทรายเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 468,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 4   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 1,188,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 2 
(บ้านนายบุตร สังสี)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 2,970,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 6 
(บ้านนายนัด หอมหวาน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 594,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

61 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่4 
บ้านน้ําโจน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้าํ ท่อ Ø  
0.60 เมตร จํานวน 8 ท่อน 

- 10,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 7 เชื่อมไร่หนองกะปิ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 48,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

63 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอยบ้านนายจอง-ทุ่งนาใหญ่  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 585,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

64 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอยบ้านลุงปิน่ - นายไพโรจน์   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร ยาว 220
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 39,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
สายบา้นผู้ใหญ่ตี๋ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 118,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

66 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 9 หมู่ที่ 4 
 (สายบ้านลุงไล้)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 2,899,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

67 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 12 (ซอยบ้านนายปรีชา  
บุตรรอด)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 147,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอยบ้านนายมงคล  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร ยาว 300
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 50,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

69 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 137,200 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 13 (บ้านนายชัยวัฒน์  สร้อยสม)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 160,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย6  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 8,316,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
(ตัดเลาะชายเขา ซอย 9 สูโ่ครงการ 
ชั่งหัวมัน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 750,600 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านป้าหรั่ง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 480 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 105,300 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 3  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 1,188,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 6 (ซอยบ้านตาอินทร์)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 964,900
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

76 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านนางเนียม เชื่อมซอย 10  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5  ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 153,600 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

77 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านยายปิน่  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 111,500 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
(ซอย 9 (ซอยบ้านนายดาวรุ่ง) –  
ซอยป่าลาน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- 643,200 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

79 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6  
(บริเวณซอยตาหมึก) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้ําล้น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 1,094,200 
(อบต.) 

 ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 15 (บริเวณบา้นลงุคล้อย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 321,600 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 2 เชื่อมต่อซอย 4 (บา้นนายสันต์ 
-บ้านนายหน่อง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 524,700 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

82 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 10 
(ซอยข้างวัดหนองเอื้อง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 624,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

83 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6 
ซอย 18 - 11 (บริเวณบ้านนายสืบ
ขันธ์ทรัพย์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้ 
ตามแบบที่ อบต .กําหนด 

- 500,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

84 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6 
(สระประมง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- 937,900 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6  
ซอย 7 - 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 6,700,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

86 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
(ซอยภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 960,500 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ซอย 2  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 182,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

88 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ซอย 3  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4  เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 97,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

89 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ซอย 1  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง   
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 202,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

90 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบน 
หมู่ที่ 8  (หน้าบ้านนายเปี๊ยก)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5  เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 321,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

91 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยโครงการฯ (นางเพ็ญรุ่ง   
จิตรระวัง)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 5  เมตร ยาว 470  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 110,200 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย  4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร 

- 448,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

93 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยไร่นายณรงค์  นาควัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 234,500 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

94 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
ซอย 5 (ตอนปลายสุดซอย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

95 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
ซอย 1  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 392,400 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 9  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

96 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอย 10  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร 

- 3,267,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

97 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
ซอย 15  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 850 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 273,300 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

98 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอย 5  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 1,872,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

99 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 4,950,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

100 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- 468,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

101 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
ซอย 5 
  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- 507,400 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

102 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
ซอย 4  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- 231,600 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

103 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11   
- ตําบลกลัดหลวง (ซอย 5 – 7 – 
ตําบลกลัดหลวง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 6,621,500 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

104 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 1,188,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

105 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 
ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 247,500 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 11   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง ตามแบบที่ 
อบต .กําหนด 

- 60,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

107 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 891,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

108 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย 3 
(ซอยข้างโรงเรียนบา้นหนองโรง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 290 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 754,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 12  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

109 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย 
7 (ซอยวังกระทะ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,620 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 4,492,100 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

110 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
12 ซอยวังกระทะ (บ่อน้ํา) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 88,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

111 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
12 ซอย 1 (ซอยบ้านป้าเรียน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 116,600 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

112 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  
ซอยโคกเจริญ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 775 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 2,015,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

113 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  
ซอยเศรษฐีน้ําใจ (ต่อจากของเดิม)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 600,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
ซอยไร่ตาฝา  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 380 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 112,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
ซอยไร่น้ารอง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

 291,600 
(อบต.) 

 

 ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

116 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
ซอยเข้าท่าดี  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

 247,500 
(อบต.) 

 

 ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

117 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
แยกตะเมาะน้อย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0 .15  เมตร 

- 147,200 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

118 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
บ้านนายประกอบ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 3 เมตร  
ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร 

- 80,000 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

119 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14  
บริเวณตรงข้ามซอย 2 แยกต้นไทร  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว  
190  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร 

- 213,900 
(อบต.) 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

120 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
ซอยบ้านนายสนอง- บ้านนางสวย  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 72,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

121 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 
(บริเวณไร่นายรื่น- นายสุภาพ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 120,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

122 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2   
(ซอยบ้านหมอรี่) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 12,100 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 2  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

123 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าํ หมู่ที่ 
2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 (ถนนสายหนองตา
ฉาวเชื่อมต่อซอยป่าลาน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา โดย
วางท่อ Ø 1.00 เมตร 
จํานวน 1 แถว 

- - 110,000 
(อบต.) 

 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

124 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 (ซอย 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 
7) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 642,400 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

125 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ซอย 2  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 187,600 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

126 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
ซอยบ้านนางอุไร ขาวพิมล  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 160,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

127 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
ซอยบ้านนายบุญสง่ จันทร์เกษร  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 160,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

128 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่3 
(ซอยเข้าไร่นางทองหล่อ  สุขอ่อน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
0.05 เมตร 
 

- - 9,000 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

129 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ซอย 7 (บา้นลุงลุน้) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 88,400 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

130 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 14 
(บ้านลุงเปลี่ยน)  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร 

- - 336,600 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

131 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 
3 ซอยบ้านลงุหนู  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง 2.5 ม. ยาว 8 ม.  

- - 693,000 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

132 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ซอย 12 (ต่อจากบา้นลงุชวน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 96,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

133 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 12  
(ซอยป่าลาน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 1,680,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

134 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ซอย 3 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 2 เมตร ยาว 350 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 26,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

135 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ซอยชายเขา (บริเวณไร่ลุงผวน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 148,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

136 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่4 
ซอย 5  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
1.00 เมตร จํานวน 10 
ท่อน พร้อมก่อสร้างหูช้าง 

- - 250,000 
(อบต.) 

 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

137 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอยไร่นายวฤทธิ์  ลบโลกา  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 219,800 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

138 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 129,500 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

139 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 129,500 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

140 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 4  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 55,500 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

141 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 6  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 27,700 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

142 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 7  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 259,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

143 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 8  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 185,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนาง
สมบัติ อินแหยม - หมู่ 12)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 576,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

145 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
(เชื่อมระหว่างซอย 8 กับซอยบา้นนาย
จอง (ทุ่งนาใหญ่) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง  4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 96,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

146 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่4 
(บริเวณซอยบ้านนายเดชา มุ่งดี)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
0.80 เมตร 1 แถว ๆ ละ 1
ท่อน 

- - 30,000 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

147 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
(บริเวณข้างบา้นผู้ช่วยอรุณ –  
ฝายน้าํลน้)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง  4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 64,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

148 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 12 (บริเวณบา้นผูช้่วยปรีชา)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง     เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 128,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

149 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
(ซอย 2 เชื่อมซอย 3 บริเวณไร่นาง
คล้อย)   
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง  4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 640,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

150 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
(แยกจากซอย 10 เข้าบ้านนายสุธี 
ศิลป์ประเสริฐ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 160,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

151 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
(ซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์))  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4  เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 256,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

152 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
ซอย 1  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4  เมตร ยาว 300  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 72,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

153 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  
(สายหนา้วัดบ้านโรง – หนองขาม) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง  6  เมตร ยาว  
2,400  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 7,488,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 546,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

155 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
ซอย 9 - 10  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 351,800 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

156 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
(ซอยบ้านนายดาวรุ่ง –โครงการชั่ง
หัวมันฯ) 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 708,800 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

157 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
(ซอยบ้านนายนนัท์ พุ่มโลก) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5  ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 435,400 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 13 (ต่อจากของเดิม)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 473,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

159 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 10 
(ซอยบ้านตาเบี้ยว)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 2,641,800 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

160 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 6 (ซอยบ้านนายเลี่ยม-ไร่นาย
ทาน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 550 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 165,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

161 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 5  
หนองสองห้อง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตรลึก 3 เมตร 

- - 1,094,200 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

162 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
(ซอยไร่ตาสิทธิ์)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 331,900
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

163 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  ซอย 5  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง  4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

- - 1,792,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

164 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 18 (บริเวณบา้นตาแสง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 274,400 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

165 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 5  (บริเวณบา้นนายเลิศ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 495,600 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

166 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ตามแบบที่ อบต .
กําหนด 

- - 60,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

167 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6  
ซอย 20 (ซอยสุดเขต) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 1,094,200 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

168 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 13 (ซอยบ้านนายสงา่   
จันทร์สงา่) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 274,400 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

169 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  
ซอย 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว  500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 120,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

170 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ซอย 7 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง   
กว้าง 4 เมตร ยาว 530 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 85,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

171 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ซอยบ้านนางอินทร์  โตโป๊ะ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง   
กว้าง 5 เมตร ยาว 90 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 32,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

172 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
แยกจากซอย 6 (ซอยไร่ตาส่วน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง   
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 1,232,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

173 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 และ 12 ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง  4 เมตร ยาว 2,000       
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 4,160,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 7 และ 
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

174 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยไร่นายณรงค์  ปรีดามีสุข  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 5  เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 187,600 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

175 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยไร่นางซ่อนกลิน่  นกงาม  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5  เมตร ยาว 500  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 117,200 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

176 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยไร่ (ที่สมาชิกวิสามัญ 5 ไร่)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 800  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 187,600 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

177 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8  
ไร่นายอําพร  คงบังคับ - ไร่นางสม
จิตร ยี่สุ่น   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 73,100 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

178 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
ซอย 13 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - 219,500 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

179 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่9 
ซอย 7  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
0.30 เมตร จํานวน 1 แห่ง 

- - 6,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

180 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น (หูช้าง) 
หมู่ที่ 9 (บริเวณสระน้ําตาตาด) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 3 เมตร ยาว 10 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5 เมตร 

- - 275,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

181 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
ซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - 125,800 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

182 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
ซอย 5  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 5  เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

183 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
ซอย 10 (ตอนปลาย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5  เมตร ยาว 500 
เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

184 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 
ซอย 5 (แยกบ้านนายรวย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 530,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

185 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 495,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

186 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 5  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 6,750,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

187 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 6,625,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

188 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
เชื่อมซอย 1-2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

- - 316,400 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

189 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
ซอย 8  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- - 400,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

190 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้นลาํห้วย
พังพอน หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - 1,094,200 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

191 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 1,386,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

192 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 11  
(บริเวณลําห้วยตาหลัด) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - 1,094,200 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

193 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 616,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

194 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย 
10 (ซอยบ้านนายแมน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 1,137,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

195 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12
ซอยบ้านลุงเถิง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 300
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 

- - 82,300 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

196 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 
ซอยบ้านนางไพเราะ ทองคํา  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 27,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

197 โครงการซ่อมแซมถนนน้ําล้น หมู่ที่ 12
ซอยบ้านนายยม  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนน้ําล้น  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 100,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

198 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
ซอยลุงกี  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 60,700 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

199 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13  
ซอยเศรษฐีน้ําใจ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 241,400 
(อบต.) 

 
 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

200 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   
ซอยไร่ป้าสาํราญ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 300  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 90,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

201 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   
ซอยไร่ป้าชู  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 92,500 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

202 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   
ซอยไร่ลุงทวน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 92,500 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

203 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   
ซอยไร่ลุงไท  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 185,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

204 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่13  
ปลายซอยโคกเจริญ  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ  
โดยวางท่อ ∅ 0.40 ม.
จํานวน 1 แห่ง ท่อ ∅ 
0.60 ม. จํานวน 2 แห่ง 

- - 25,000 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

205 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 13 
จากไร่นายเกษม-ไร่นายถวิล  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง   
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 60,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

206 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอย 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง  5  เมตร 
ยาว  900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0 .15  เมตร 

- - 182,200 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

207 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
หินคลุก กว้าง  5  เมตร 
ยาว  700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0 .15  เมตร 

- - 245,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

208 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 1,050,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

209 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยบ้าน 
นายประกอบ ไมตรีจิตต์  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 288,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

210 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ซอย 4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 840,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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แนวทางที่  2  การพัฒนาแหล่งน้ํา  และระบบประปา 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
 หมู่ที่ 1 (บริเวณไร่ลุงแม้น) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 80 
เมตร ยาว 80 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

510,400 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

2 โครงการขุดลอกและปรับปรุงฝาย
ประปา หมู่ที่ 1 (บ้านทุ่งเกลือ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายและปรับปรุง
ฝายประปา กว้าง 20 เมตร 
ยาว 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร    

298,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

3 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 (สระน้ําบ้านหนองตาฉาว)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ํา กว้าง 40 เมตร
ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 
เมตร 

240,200 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

4 โครงการขุดลอกลําห้วยสงสัย หมู่ที่ 3 
(จากไร่นางสม - ไร่นายธีรพล) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 500  เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

450,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ดังนี้ 1. ขยายเขตประปา
หมู่บ้านซอยบา้นนาง
ประนอม ระยะทาง 2,000 
เมตร 2. ขยายเขตประปา
หมู่บ้านซอยบา้นนางเอื้อน
ระยะทาง 300 เมตร  
 
 

565,700 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   3. ขยายเขตประปาหมู่บา้น
ซอย 13 (บริเวณบ้านลงุ
ยงค์) ระยะทาง 500 เมตร
4. ขยายเขตประปาหมู่บา้น 
จากถนนลาดยางถึงบา้น
นายเฉลา ระยะทาง 300 
เมตร  
โดยวางท่อ  PVC Ø  2 นิ้ว 

    ส่วนโยธา 

6 โครงการติดตั้งถังกรองน้ําประปา 
ผิวดิน หมู่ที่ 4 (บริเวณข้างวัด 
หนองโรง)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งถังกรองน้ําประปาผิว
ดิน ยาว 630 เมตร กว้าง 
4.10 เมตร  สูง 3.20 เมตร 

600,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 4 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

7 โครงการขุดลอกลําห้วยพร้อมก่อสร้าง
ฝายกักเก็บน้ําลําห้วยน้ําโจน หมู่ที่ 4  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร พร้อม
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
จํานวน 4 แห่ง 

2,300,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
และขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 (บริเวณ
สระน้ําบ้านนางบัวหลวง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 
และขยายเขตประปา 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

470,000 
(อบต.) 

  ประชาชนหมู่ที่ 5 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 5
ซอย 4 ไร่นายลาํจอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
10 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร 

375,300 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

10 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านยายปิน่ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 60 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึก 5 เมตร 

319,800 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

11 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 สระน้ําประปา บริเวณหลัง
ร้านค้านายอาทร อยู่แสง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 50 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร  

417,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

12 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายคล้อย 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 55 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

339,300 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

13 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 ซอย 10 หลังวัดหนองเอื้อง 
(สําหรับผลิตน้าํประปา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 20  เมตร ยาว 30  
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

50,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

14 โครงการขุดลอกลําห้วยตาพล หมู่ที่ 7 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

200,400 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

15 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายพล 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 20 
เมตร ยาว 20 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

31,400 
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

16 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ  
หมู่ที่ 8 ไร่นางพลอน สุทธิมูล 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด จํานวน 
1 แห่ง 

50,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

17 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
บริเวณไร่นายเฉลิม วรรณโสธร –  
นายแฉล้ม สุทธิมูล 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

320,600 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

18 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
บริเวณไร่นายเฉลิม บุญประโคน 
  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

320,600 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

19 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  9 บริเวณซอย  10    

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 150 
เมตร  ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  5 เมตร 

3,334,300 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

20 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  9 บริเวณไร่ลุงช้อย  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา  
กว้าง 70 เมตร ยาว 90 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

515,700 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

21 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่  9 บริเวณไร่ตาเก็บ  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 60 
เมตร ยาว 90 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

430,300 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

22 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 10 ซอย 2 (บริเวณข้างไร่นาย
บุญชู) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

127,200
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

71 



 

 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

23 โครงการติดตั้งถังกรองน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งถังกรองน้ําประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

82,500
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

24 โครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

เปลี่ยนหอถังประปา จาก 
12 เมตร เป็น 20 เมตร 
จํานวน 1 แห่ง 

300,000
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

25 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 11บริเวณไร่ตาสุข 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

482,500
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

26 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 11 ซอย 1 (สระประปาหมู่บ้าน)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึก 5 เมตร 

641,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

27 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 11  บริเวณไร่ตาอาด 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 80 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

482,500 
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 12   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน และขยายเขต
ประปา ระยะทาง 400 
เมตร 

500,000 
(อบต.) 

  ประชาชนหมู่ที่ 12 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

29 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 12 สระประมง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 50 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

289,500 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

30 โครงการระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยปรับปรุง 
ท่อเมนจากท่อ ∅2 นิ้ว 
เป็นท่อ ∅ 3 นิ้ว ระยะทาง 
2,500 เมตร 

422,400 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 13 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

31 โครงการขุดลอกลําห้วยลุงจอม หมู่ที่ 
13  
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 200เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

123,400 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

32 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 14   
บริเวณบ้านนายก๊ก  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

250,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

33 โครงการขุดลอกลําห้วยหลังศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

120,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

34 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 1 
ลําห้วยสงสัย (บริเวณไร่นายไพศาล  
ทองเสือ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
10 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร 

- 375,300 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

35 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 1 
ลําห้วยสงสัย (บริเวณไร่นายวัน   
หนูอินทร์)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
10 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร 

- 375,300 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

36 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 1 
ลําห้วยสาํโหรง (บริเวณไร่นางละออง  
นนทรี)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
10 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร 

- 375,300 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

37 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่1 
ซอยบ้านนายเสือ (บ้านทุ่งยาว) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อระบายน้าํ  คสล. Ø 
0.60 เมตร 2 แห่ง จํานวน 
10 ท่อน 

- 26,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

38 โครงการวางท่อระบายน้ําหมู่ที่ 1  
ซอยเกษตร 1 (ซอยบ้านนายสนอง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
1.00 เมตร จํานวน 2  
แถว ๆ ละ 7 ท่อน 

- 46,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

39 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 (จากบ้านทุ่งยาว – ทุ่งเกลือ)   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ดังนี้ 1.ขยายเขตประปา
หมู่บ้านบ้านทุ่งยาว –  
ทุ่งเกลือ ระยะทาง 1,500  
เมตร 2. ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอยบา้นนาย
สนอง  ระยะทาง  500  
เมตร 3. ขยายเขตประปา 

- 220,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   
หมู่บ้านซอยบา้นนางรวี 
ระยะทาง 1,000  เมตร 
โดยวางท่อ  PVC Ø  2 นิ้ว 

  

 
  

40 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล ขนาดผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
(ระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่) จํานวน 1 ระบบ 

- 3,052,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

41 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2  เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด  
จํานวน 30 บ่อ 

- 4,500,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

42 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 (ข้างโรงเรียนบา้น 
หนองตาฉาว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 40 
เมตร ยาว 40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 160,100 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

43 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2  (บริเวณบ้านนายรื่น  
จันทร์วงค์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 40 
เมตร ยาว 80 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 266,900 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

44 โครงการซ่อมแซมหอถังประปา   
หมู่ที่  2 (บริเวณหน้าบา้นตานัด) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ซ่อมแซมหอถังประปา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 66,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

45 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าํประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีน้าํประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงคุณภาพน้าํประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 500,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 11 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

46 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด 
ท่อเกษตร หมู่ที่ 3 (ชะลอน้ําท่อ
เกษตร สาย 1 ฝั่งซ้าย)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีน้าํเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ทําประตูปิด-เปิดชะลอน้ํา
ท่อเกษตร ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 15,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

47 โครงการขุดลอกลําห้วยสงสัย  
หมู่ที่ 3 (บ้านนายธีระศักดิ์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- 450,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

48 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3  เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบาดาล  ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 2 บ่อ 

- 200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

49 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่  
4 (บริเวณบ้านนายอรุณ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
60 เมตร  ยาว 190  เมตร 
ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

- 848,700 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

50 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่  
4 (บริเวณลําห้วยบา้นนางชบุ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ   
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 1,118,700 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

51 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  4 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 2 บ่อ 

- 690,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

52 โครงการก่อสร้างประตูน้ํา หมู่ที่ 
5 (จากสามแยกเข้าหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้
มีน้ําเพียงพอสาํหรับการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาภัยแลง้ 

ก่อสร้างประตูน้าํ กว้าง 40 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 5 
เมตร 

- 10,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

53 โครงการวางท่อเกษตรจากตําบล
กลัดหลวง - หมู่ที่ 5 (จากอ่าง
เก็บน้ําห้วยผากยางชุม- หมู่ที่ 5 
และ 3)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้
มีน้ําเพียงพอสาํหรับการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาภัยแลง้ 

วางท่อเกษตร ระยะทาง 
14,000 เมตร 

- 668,400 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

54 โครงการปรับปรุงท่อเกษตร หมู่ที่ 
5 ซอย 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้
มีน้ําเพียงพอสาํหรับการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาภัยแลง้ 

ปรับปรุงท่อเกษตร โดยการ
ติดตั้งหัวจ่ายน้ําท่อเกษตร 
จํานวน 4 แห่ง 

- 40,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

55 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
ลําห้วยสงสัยพร้อมก่อสร้างคลอง
ดาดปนู  
หมู่ที่ 5 (บริเวณไร่น้าเยิ้มและ
บริเวณไร่นางสําเร็จ สาระเห็ด) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้าํ 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 3,200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

56 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่
ที่ 5 บริเวณลําห้วยหลังโรงเรียน 
บ้านหนองคอไก่  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ กว้าง 
26 เมตร ยาว 40 เมตร  
ลึก 5 เมตร 

- 61,700 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

57 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ได้
มีน้ําประปาใช้เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

58 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 6
บ้านนายต่าย  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
กว้าง 15  เมตร  
สันฝายสูง 2 เมตร  

- 563,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 6  
บริเวณข้างบา้นนายโสพน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- 1,094,200 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

60 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 6  
ฝายกักเก็บน้ําประสทิธิ์ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา  
กว้าง 20 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 319,100 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

61 โครงการขุดลอกลําห้วยหน้าฝาย
ประปา หมู่ที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 50 
เมตร ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 387,700 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

62 โครงการติดตั้งซัมเมอร์สบ่อน้ําบาดาล 
หมู่ที่ 7  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ติดตั้งซัมเมอร์สบ่อน้ํา
จํานวน 7 แห่ง 

- 150,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

63 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7  
(บริเวณบ้านนายสาํราญ บุญมา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด  
จํานวน 4 บ่อ  

- 750,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

64 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 
ห้วยสามเขา (พื้นที่บา้นหุบเฉลา)  
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

- 641,300 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

78 



 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

65 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 
ฝายกักเก็บน้ําป้าพร 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย 
กว้าง  20 เมตร ยาว  100 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

- 120,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

66 โครงการขุดลอกลําห้วยพร้อมก่อสร้าง 
ฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 ลาํห้วย
ธรรมชาติ 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร พร้อม
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  

- 3,380,800 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

67 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
บริเวณไร่ป้าตอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 80 
เมตร ยาว 80 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 1,120,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

68 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ    
หมู่ที่ 8 สระบ่อดิน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 80 
เมตร ยาว 80 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 1,120,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

69 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 8 บริเวณไร่ซอย 2 ไร่นายเฉลิม-
ไร่นางวนาวรรณ  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 40 
เมตร ยาว 40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 168,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

70 โครงการซ่อมแซมสระน้ํา หมู่ที่ 8  
ข้างโรงเรียนบา้นเขาอ่างแก้ว 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมคันสระน้ํา  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 33,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

71 โครงการขุดลอกลําห้วยสามเขา  
หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายสุจิน  
มากเทพวงค์ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20
เมตร  ยาว 200เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 322,500 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

79 



 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

72 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีน้าํประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาโดย
เปลี่ยนท่อน้าํประปาจาก 2 
นิ้ว เป็น 3 นิว้ระยะทาง 
800 เมตร ท่อ PVC Ø  
3 นิ้ว 

- 151,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

73 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ 
หมู่ที่  9 ฝายกักเก็บน้ํานางเทียม 
เนียมศรี 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา โดย
อัดแกน พร้อมวางท่อ Ø  
0.80 เมตร 

- 286,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

74 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีน้าํประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง (ระบบประปา 
ผิวดินขนาดใหญ่)  
จํานวน 1 ระบบ 

- 3,470,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

75 โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่
ที่ 9 ประปาภูเขา ซอย 10 เชื่อมต่อ
ซอย 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีน้าํประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
ระยะทาง 500 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

76 โครงการขุดลอกและเสริม 
คันอ่างเก็บน้าํลําห้วยหินสี หมู่ที ่10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกและเสริม 
คันอ่างเก็บน้าํลําห้วย  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 4,500,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

77 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่
ที่ 10 บริเวณไร่นายศิริ ถิ่นวงษ์
อินทร์ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด จํานวน 
1 แห่ง 

- 1,118,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

80 



 

 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

78 โครงการขุดลอกลําห้วยหินเพลงิ หมู่ที่ 
10 บริเวณบ้านนางใบ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร  

- 180,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

79 โครงการขุดลอกสระน้ําพร้อมก่อสร้าง
ฝายน้าํลน้ หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนาย
แด็ช แดงแสง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําพร้อม
ก่อสร้างฝายน้ําล้น จํานวน 
1 แห่ง 

- 1,200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

80 โครงการซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 10 บริเวณข้างบ้านนางอนงค์ 
แดงแสง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ
โดยลงดินพร้อมบดอัดคัน
สระน้ํา 

- 65,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

81 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
ห้วยหินเพลิง หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 1,118,700 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

82 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ 
ห้วยหินสี หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 28,600 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

83 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 8 บ่อ  

- 2,000,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

84 โครงการวางท่อเกษตร หมู่ที่ 11 
(จากเขื่อนห้วยผากยางชุม - หมู่ที่ 11)   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อเกษตร  
ระยะทาง 7,000 เมตร 

- 14,452,700
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 11 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

81 



 

 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

85 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน  
หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง  (ระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่) 
จํานวน 1 ระบบ 

- 4,104,000
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 11  มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

86 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  
หมู่ที่ 11  ซอย 7  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 10  เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร จํานวน 1 แห่ง 

- 375,300
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

87 โครงการวางท่อเกษตร หมู่ที่ 12  
(จากอ่างเก็บน้าํหลังวัดหนองโรง - 
สระน้ําบ้านหนองโรง)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อเกษตร PVC ∅ 6 
นิ้วระยะทาง 2,000 เมตร 

- 1,157,000
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 12 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

88 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 12 
ซอย 9 บริเวณลําห้วยวังกระทะ และ
ซอย 10  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 990,000
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

89 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 สระน้ําหนองกลางหมู่บ้าน  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 200 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 12,000,000
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

90 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 สระเก่าหลังวัดหุบเฉลา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 50 เมตร ยาว 70 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 250,900
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

91 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 บริเวณไร่นายหนอม  
ไร่นอก  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 50 เมตร ยาว 65 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 237,600
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

92 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 บริเวณบ้านตาฝา  
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 672,500
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

93 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําลาํห้วย
สามเขา หมู่ที่ 13 บริเวณไร่นายนิวัตน์   
คงแจ่ม   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา กว้าง 
200 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

 4,138,000
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

94 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14 
ระหว่างไร่นายประหยัด-ไร่นางบุญช ู  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- 120,000
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

95 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน 
หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
ขนาดผลิต  5 ลูกบาศก์
เมตร / ชั่วโมง จํานวน 1 
ระบบ 

- 2,625,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 14 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

96 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํลําห้วย 
สามเขา หมู่ที่ 14  บริเวณไร่ 
นายสมหมาย  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายเก็บน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 750,000
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

97 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14 
บริเวณหน้าบา้นนายยวง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง  15  
เมตร ยาว  15  เมตร ลึก
เฉลี่ย  5 เมตร 

- 25,000
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

98 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 1  (บริเวณบ้านลุงเซียว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 25 
เมตร  ยาว 60 เมตร ลึก
เฉลี่ย  5 เมตร 

- - 175,100 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

99 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ (แก้มลิง) 
หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านลุงหลัน่) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ํา กว้าง 80 เมตร 
ยาว 80  เมตร ลึกเฉลี่ย  5 
เมตร 

- - 410,400
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

100 โครงการขุดลอกลําห้วยสําโหรง หมู่ที่ 
1 (บริเวณไร่นางรวี) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร  ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย  5  เมตร 

- - 625,600
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

101 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 1 
(บริเวณบ้านนางพาน  ปิ่นแก้ว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ํา กว้าง 40 เมตร   
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย  5  
เมตร 

- - 184,400
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

102 โครงการขุดลอกลําห้วยสําโหรง  
หมู่ที่  1 (บริเวณบ้านนางออง)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 500 
เมตร  ยาว 20  เมตร ลึก
เฉลี่ย  3  เมตร 

- - 771,300
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

103 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  1 (บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง  80  
เมตร  ยาว  80 เมตร ลึก
เฉลี่ย  5  เมตร 

- - 510,400
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

104 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 (บริเวณไร่ลุงน้อม) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 46 
เมตร ยาว 63 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 5  เมตร   

- - 277,300
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

105 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 
1 (บริเวณไร่นางรวี) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ํา กว้าง 40 เมตร    
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร 

- - 310,200
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

106 โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 1 ได้มีน้าํประปาใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงคุณภาพน้าํประปา 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 700,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 1  มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

107 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด จํานวน 3 
บ่อ 

- - 750,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

108 โครงการซ่อมแซมหอถังประปา หมู่
ที่  2  (ซอยชายเขา) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 2 ได้มีน้าํประปาใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ซ่อมแซมหอถังประปา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด จํานวน 
1 แห่ง 

- - 33,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

109 โครงการก่อสร้างระบบบาํบัด
น้ําประปา หมู่ที่  2 (บริเวณหนา้
บ้านผู้ใหญ่สมศรี) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 2 ได้มีน้าํประปาใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําประปา ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 429,000
(อบต.) 

 

ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

110 โครงการขุดลอกลําห้วยตาอ่อน  
หมู่ที่  2 (บริเวณหลังบ้านยายธูป)       

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร  ยาว 200 เมตร   
ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

- - 322,300
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

111 โครงการขุดลอกลําห้วยปา่ลาน  
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง  20 
เมตร  ยาว 5,000 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 8,065,200
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

112 โครงการขุดลอกลําห้วยหมาแหงน   
หมู่ที่  2   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร  ยาว 300  เมตร   
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 514,800
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

113 
 

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่  
2  (ลําห้วยหมาแหงน) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,118,700
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

114 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 (บริเวณไร่นายพุด พลบัมูล)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 15 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 450,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

115 โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้าํ 
ลําห้วยสงสัย หมู่ที่ 3 (ฝายลุงแผ่ว, ลุง
ดํา, ลุงบวั) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงฝายกักเก็บน้าํ  
โดยการทําประตูน้ํา ปิด-
เปิด ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 3 แห่ง  

- - 214,500 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

116 โครงการขุดลอกลําห้วยสงสัย หมู่ที่ 3 
(จากหน้าเขื่อนถึงบา้นตาแก้ว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 
5 เมตร 

- - 1,926,800
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

117 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 3 
(บ้านนายโฝ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
20 เมตร  ยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 305,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

118 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 3 ได้มีน้าํประปาใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

- - 3,405,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

119 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านป้าเจิ่น  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 12 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 214,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

120 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 4 (สระน้ําทุ่งนาใหญ่)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 80 
เมตร ยาว  80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- - 275,700
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

121 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 4 
(บริเวณหลังวัดบา้นหนองโรง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา กว้าง 
50 เมตร ยาว 50 เมตร  
ลึก 5 เมตร 

- - 260,600
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

122 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้าน
ผู้ช่วยอรุณ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 บ่อ 

- - 250,000
(อบต.) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

123 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 4 
(บริเวณลําห้วยหลังบ้านนายวฤทธิ์  
ลบโลกา)  
  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น จํานวน 
2 แห่ง ระยะทางประมาณ 
400 เมตร  

- - 1,000,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

124 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ 
กรองน้ําผิวดินและถังน้ําใสระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ 
กรองน้ําผิวดิน  ขนาดผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
และถังน้าํใส 100 ลูกบาศก์
เมตร จํานวน 1 ระบบ 

- - 600,000
(อบต.) 

 

ประชาชนหมู่ที่ 4 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

125 โครงการผันน้ําจากอ่างเก็บน้าํหลังวัด
หนองโรง - ถังเก็บน้ําประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ผันน้าํจากอ่างเก็บน้ําหลงั
วัดหนองโรง –ถังเก็บน้ํา 
ประปาหมู่บ้าน ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

- - 500,000
(อบต.) 

 

ประชาชนหมู่ที่ 4 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

126 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 บริเวณไร่ของนายฉัตร  
อรัญพันธ์ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ กว้าง 
40 เมตร ยาว 20 เมตร  
ลึก 5 เมตร 

- - 266,900
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

127 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 
สระบัวหลวง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต กว้าง 
60 เมตร ยาว 130 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 342,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

128 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 
สระลุงนิล  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต กว้าง 
58 เมตร ยาว 160 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 510,400
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

129 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 5  
บ้านนางใย เย็นใจ   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ํา กว้าง 40 เมตร  
ยาว 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร 

- - 333,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

130 โครงการขุดบ่อดินเสริมปนู หมู่ที่ 5
กลางลาํห้วยสงสัย , ห้วยโปร่งมะดู่  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดบ่อดินเสริมปูน กว้าง 20 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร 

- - 1,560,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

131 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าํลาํห้วย
โปร่งมะดู่ หมู่ที่ 5 ไร่นายถวินย์  
คงแจ่ม   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 500,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

132 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา หมู่ที่ 5
ลําห้วย ซอย 10 ไร่นายประกอบ ยินดี  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 500,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

133 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 บ่อ 

- - 250,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

134 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 12  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 2,000,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 5 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

135 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 147,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 5 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

136 โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน ดังนี้  1. ขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน   
ซอย 12 ระยะทาง 1,000 
เมตร  2. ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน ซอย 13 
ระยะทาง 1,000 เมตร  
โดยวางท่อ  PVC Ø  2 นิ้ว 

- - 195,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 5 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

137 โครงการวางท่อเกษตรจากตําบล 
กลัดหลวง -หมู่ที่ 6 (จากอ่างเก็บน้ํา
ห้วยผากยางชุม - หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อเกษตร ระยะทาง 
15 กิโลเมตร 

- - 11,000,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

138 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ดังนี ้1. ขยายเขตประปา
หมู่บ้านบ้านนางประนอม 
จันทร์สงา่ ระยะทาง 260
เมตร 2. ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอย 9 เลียบถนน
หนองพลับ ระยะทาง 850 
เมตร 3. โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ซอย 5 
ระยะทาง 150 เมตร 
โดยวางท่อ PVC ∅ 2 นิ้ว  

- - 105,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

139 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา 
หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
20 เมตร  ยาว 1,000 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 233,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

140 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 6  
ซอย 11 บริเวณไร่นางมณี วงษ์เอก 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ กว้าง 
40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- - 266,900
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

141 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 ซอย 4 (บริเวณสระน้าํตาชา้ง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 10 เมตรยาว 500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 3,263,200
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

142 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 6  
ฝายกักเก็บน้ําบุญมั่น 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
20 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 319,100
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

143 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
(ระบบประปาผิวดิน ขนาด
ใหญ่) ขนาดผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
และถังเก็บน้ําใส 100 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 4,774,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

144 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 ซอย 14 (บริเวณบ้านนายสงา่ 
จันทร์สงา่) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 
80 เมตร ยาว 80 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 762,900 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

145 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 6  
ซอย 13 (ฝายบ้านนางเกสร) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
20 เมตร ยาว 700 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 863,900
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

146 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 6  
ซอย 18 (บริเวณหน้าบ้านนาย 
ทองดิ่น) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 60 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 229,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

147 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา 
หนองปลาดุก หมู่ที่ 6 ซอย 20 
(บริเวณบ้านนายต่าย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา 
โดยลงดินพร้อม 
บดอัดคันดิน 

- - 136,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

148 โครงการขยายเขตท่อกาลักน้ํา หมู่ที่ 6 
(จากฝายตายอม ลงสระประมง)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตท่อกาลักน้ํา 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 150,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

149 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ข้างวัดหนองเอื้อง   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 500,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

150 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านลุงสาํราญ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา  
กว้าง 20 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 305,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

151 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านตาส่วน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา  
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 255,900
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

152 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 บริเวณไร่นายเอกมล ยิ้มละมัย 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 1,137,100
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

153 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร จํานวน 11 แห่ง
ดังนี ้

- - 4,128,300 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   - บริเวณลําห้วยไร่นาย
วิเชียร ไกรทองสุข  
- บริเวณลําห้วยสามเขา 
(นางจัด ช่วงไชย) 
- บริเวณลําห้วยสามเขา 
(ไร่นายเยื่อ ฉลาดเลิศ) 
- บริเวณลําห้วยสามเขา 
(ไร่นางพลอน สุทธิมูล) 
- บริเวณไร่นายเอกมล   
ยิ้มละมัย 
- บริเวณลําห้วยหลัง 
บ้านนายสัมฤทธิ์ เอกนก 
- บริเวณลําห้วยสามเขา  
(ไร่นายสวัสดิ์  อุ่นศิริ) 
- บริเวณไร่นายทองคํา  
ดวงจันทร์- นายชัย  
เสาสาย) 
- บริเวณไร่นางพิน  ขุนคง 
- บริเวณไร่นางสังวาลย์ – 
นางเพ็ญรุ่ง 
- บริเวณไร่นางสาว 
กฤษณา - นางเขียว 

    ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

154 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํลําห้วย 
สามเขา หมู่ที่ 8 ไร่นายสนิชัย   
รวยทรัพย์ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 50 เมตร  
สันฝายสูง 2 เมตร 

- - 563,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

155 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 ลําห้วยนางเฉลิม ละมั่งทอง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 10 เมตร  
สันฝายสูง 2 เมตร 

- - 750,000
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

156 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ กว้าง 
20 เมตรยาว 40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร จํานวน 4 
แห่ง ดังนี้ 1.ขุดสระน้ํา
สาธารณะบริเวณไร่นางกัญ
หา สืบนาค- แปลงว่าง 2.
ขุดสระน้ําสาธารณะ 
บริเวณไร่นายอมร  แก้วฉ่ํา 
– นายสัมฤทธิ์ เอกนก  
3.โครงการขุดสระน้ํา
สาธารณะบริเวณไร่นาย
แฉล้ม  สุทธิมูล –ไร่นาย 
เอกมล ยิ้มละมัย 4. ขุดสระ
น้ําสาธารณะบริเวณไร่ 
นางบัว พุอ้อย-ไร่นาง 
เกลื่อม นิลกลัด 

- - 320,400
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

157 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 นายสนั่น  อ่วมเมือง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด จํานวน 
1 แห่ง 

- - 100,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

158 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 ไร่นางจิรพันธ์  จีนโต 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 100,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

159 โครงการขุดสระน้าํเพื่อการเกษตรใน
ไร่นา หมู่ที่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําในไร่นาเพื่อ
การเกษตรขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 
ตามแบบกรมพัฒนาที่ดิน 
จํานวน 30 สระ 

- - 1,202,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

160 โครงการขุดบ่อดักตะกอน หมู่ที่ 8 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดบ่อดักตะกอนตามแบบ
กรมพัฒนาที่ดนิในพื้นที่หมู่ 8 
จํานวน 10 แห่ง 

- - 3,000,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

161 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน 
(ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่) หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 8 ได้มีน้าํประปาใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง(ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่)จํานวน 1 
ระบบ 

- - 4,629,000
(อบต.)  

ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

162 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 12 
บ่อ 

- - 288,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

163 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 บริเวณข้างไร่นายอําพร คงบงัคับ,
นางตอง ดวงจันทร์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 500,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

164 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ซอย 3 และ 5 โดย
วางท่อ   PVC Ø  3 นิ้ว 
ระยะทาง 5,000 เมตร 

- - 818,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

165 โครงการขุดลอกลําห้วยพร้อมก่อสร้าง 
ฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 9 ซอย 5 (บริเวณ
ไร่นางสนธยา สาํราญพาณิชย์)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 5 
เมตร พร้อมก่อสร้างฝายกัก
เก็บน้ํา จํานวน 1 แห่ง 

- - 742,900
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

166 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 9  
ซอย 15 บริเวณไร่นางแก่น  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- - 50,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

167 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณ  
หมู่ที่ 9 หลังบ้านนางเทียบ  นาคน้อย  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 10 เมตร  
สันฝายสูง 2 เมตร 

- - 375,300
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

168 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
9 ลําห้วยสงสยับริเวณถนนข้างซอย 5  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
กว้าง 10 เมตร  
สันฝายสูง 2 เมตร 

  375,300
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

169 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 9 
ซอย 4 บริเวณไร่นางเกลียวการ 
รักษ์สม  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย  
กว้าง 15 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

  100,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 

170 โครงการขุดลอกและเสริมคัน 
อ่างเก็บน้ําลําห้วยหินเพลิง หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกและเสริมคันอ่าง
เก็บน้ํา ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 4,500,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 

171 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ 
หมู่ที่ 10 ฝายกักเก็บน้ําประชา
อาสาบริเวณไร่น้าน้อย 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
กว้าง 10 เมตร ยาว 5.5 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - 28,600
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 

172 โครงการขุดลอกลําห้วยหินเพลงิ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ลึก 5 เมตร 

- - 4,839,100 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 

173 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํห้วย
หินเพลิง หมู่ที่ 10 บ้านป้าปอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  
ตามแบบชลประทาน มข.
2527 จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,118,700 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 

174 โครงการขุดลอกลําห้วยปา่พอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 
5 เมตร 

- - 1,474,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 

175 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 10 ซอย 1  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 40 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5 
เมตร 

- - 157,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

176 โครงการวางท่อเกษตร หมู่ที่ 10  
(จากอ่างเก็บน้าํห้วยหินเพลิง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อน้าํเกษตร ระยะทาง 
2,000 เมตร 

- - 480,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

177 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล ขนาดผลิต 7 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(ระบบประปาบาดาลขนาด
กลาง) 

- - 2,342,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

178 โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นพร้อม
เสริมคันกั้นน้ํา หมู่ที่ 10 เชื่อมซอย  
2-3  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงฝายน้ําล้นพร้อม
เสริมคันกั้นน้ํา จํานวน 1 
แห่ง 

- - 200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

179 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 10
ในที่สาธารณะพุน้อย  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําขนาด 5 ไร่ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 854,200 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

180 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 10
ไร่นายอํานวย  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ํา ขนาด 2 ไร่ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 641,300 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

181 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ดังนี ้1. ขยายเขตประปา
หมู่บ้านซอย 5 (บา้นนาง
ทองใบ พวงพยอม) 
ระยะทาง 300 เมตร  
2. ขยายเขตประปาหมู่บา้น 
ซอย 4 ระยะทาง 1,200 
เมตร 

- - 169,200 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

182 โครงการขยายเขตท่อส่งน้าํ หมู่ที่ 10 
(จากแม่น้ําเพชรบุรี-อ่างเก็บน้ําห้วยหิน
เพลิง)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตท่อส่งน้ํา 
ระยะทาง 7,128 เมตร 

- - 14,717,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

183 โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 400,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

184 โครงการวางท่อเกษตรหมู่ที่ 10  
(จากอ่างเก็บน้าํห้วยหินเพลิง - สระน้ํา 
sml)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อน้าํเกษตร โดยใช้ท่อ 
PVC เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 
นิ้ว ระยะทาง 1,200 เมตร 

- - 196,400
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

185 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 จากซอย 7 ถึงบ้านนา้เปี๊ยก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 101,500
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 11 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

186 โครงการขุดลอกลําห้วยตาอาด หมู่ที่ 
11   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 322,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

187 โครงการขุดลอกลําห้วยตาเมือง หมู่ที่ 
11  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 1,000 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 1,613,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

188 โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณะ  
หมู่ที่ 11 บริเวณไร่นายชาติ-ไร่นาย
แล่ม 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วยสาธารณะ
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 482,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

189 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํลําห้วย
ตาเมือง หมู่ที่ 11 บริเวณไร่นายพล 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,118,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

190 โครงการขุดลอกลําห้วยวังกระทะ  
หมู่ที่ 12 ลําห้วยใหญ่  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วง กว้าง 20 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

  4,839,100
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

191 โครงการขุดลอกลําห้วยวังกระทะ  
หมู่ที่ 12 นายสงวน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 175 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 289,500
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

192 โครงการซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 12 สระน้าํบา้นลุงคิด  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมสระน้ํา โดยลงดิน 
และบดอัดคันดิน 

- - 510,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

193 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด จํานวน 1 
บ่อ 

- - 241,000
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

194 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําห้วยหาง
นกยูง หมู่ที่ 13   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ํา กว้าง 100 
เมตร  ยาว 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 2,069,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

195 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําสระอ่าง
แก้ว หมู่ที่ 13   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา โดย
ซ่อมแซมทํานบดินคันอ่างเก็บ
น้ํา จํานวน 1 แห่ง 

- - 8,100,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

196 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ําหมู่ที่ 
13 บริเวณหลังไร่นางเรณู  สังข์สุข  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว่าง 
20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

  642,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

197 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน  
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
ขนาดผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง (ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่) จํานวน 1 
ระบบ 

  3,255,000
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 13 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

198 โครงการขุดลอกลําห้วยหุบเต่า หมู่ที่ 
13 บริเวณหลังไร่ซอยสุขสมบูรณ์  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 835,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

199 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- - 500,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

200 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 13 
ซอยเศรษฐีน้ําใจ นางประทุม อาจขาว  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 835,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

201 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 13 
น.ส.บุญมี กลิน่อุบล  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 835,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

202 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ 
ลําห้วยน้าํทรัพย์ หมู่ที่ 13 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา  
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
ลึก 6 เมตร 

- - 264,000 

(อบต.) 
ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

203 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14  
สระไร่นายก้าน  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 150,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

204 โครงการขุดลอกลําห้วยสามเขา หมู่ที่ 
14 หลังบา้นนายบาง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

205 โครงการขุดลอกลําห้วยสามเขา 
(แก้มลิง) หมู่ที่ 14 บริเวณไร่นางเชื่อม  
น้อยคง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- - 120,000
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

206 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14   เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 บ่อ 

- - 170,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

207 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14  
บริเวณไร่นายบุญธรรมและไร่นาง
เชื่อม  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- - 120,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

208 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14  
นายขจร วงศ์ประเสริฐ  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 
เมตร 

- - 167,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

209 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน ขนาดผลิต 5
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
(ระบบประปาผิวดินขนาด
กลาง) จํานวน 1 ระบบ 

- - 2,625,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 14 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 
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แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
สาธารณะในเขต อบต.  
และเพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
จัดการไฟฟ้า จํานวน   2  
ครั้ง / ป ี

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 1 - 14 
และประชาชนทัว่ไปมี
ความสะดวก ความ
ปลอดภัย ในการสัญจร        
ไป - มา 

ส่วนโยธา 

2 โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1-14 

เพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้เกิดความ
สว่าง ประชาชนหมู่ที่  
1 – 14 มีความปลอดภัย
ในการสัญจรไป- มา  

ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายต่าง ๆ 
จํานวน  14 หมู่บ้าน 

- 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 1 - 14 
และประชาชนทัว่ไปมี
ความสะดวก ความ
ปลอดภัย ในการสัญจร        
ไป - มา 

ส่วนโยธา 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาย 
บ้านหนองโรงลา่ง – ห้วยทรายเหนือ  
(โครงการประสานแผนฯ 2557) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพรอ้มดวง
โคมแสงสว่าง ขนาดเสาสูง 
9 เมตร หลอดแสงสว่าง 
250 W. จํานวน 40 ชุด 
พรอ้มหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
30 KVA จํานวน 1 ลูก 

- 1,800,000 
(อบจ.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมูท่ี่ 10 
(โครงการประสานแผนฯ 2556) 

พื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพรอ้มดวง
โคมแสงสว่าง ขนาดเสาสูง 
9 เมตร หลอดแสงสว่าง 
250 W. จํานวน 40 ชุด 
พรอ้มหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
30 KVA จํานวน 1 ลูก 

- 1,800,000 
(อบจ.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 10 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมูท่ี่ 1 
(โครงการประสานแผนฯ 2556) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพรอ้มดวง
โคมแสงสว่าง ขนาดเสาสูง 
9 เมตร หลอดแสงสว่าง 
250 W. จํานวน 40 ชุด 
พรอ้มหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
30 KVA จํานวน 1 ลูก 

- 1,800,000 
(อบจ.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสนาม
กีฬา อบจ.เพชรบุรี ประจําอําเภอ 
ท่ายาง   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้สําหรับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
จํานวน 1 แห่ง 

- 275,000 
(อบต.) 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้
สนามกีฬา 

ส่วนโยธา 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 2 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 3 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 4 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 5 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 7 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

13 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 8 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 8 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 9 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 9 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

107 



 

 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
11 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 11 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
12 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 12 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
13 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 13 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
14 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ในการ
สัญจรในช่วงกลางคืน 
และเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

- - 2,000,000 
 (อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 14 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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แนวทางที่  4  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและป้ายบอกซอยต่าง ๆ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งปา้ยซอย หมู่ที่ 1-14 เพื่อให้ประชาชนและ           
ผู้สัญจรไป มา ได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อ 

ติดตั้งปา้ยซอย หมู่ที่  
1 – 14 จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

100,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนและผู้สัญจรไป 
มา ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการติดตั้งปา้ยหมู่บา้น และป้าย
บอกเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 

เพื่อแสดงแนวเขตการ
บริหารจัดการ และการ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ อบต. 

ติดตั้งปา้ยหมู่บ้าน และป้าย
บอกเขตหมู่บ้านในตําบล
เขากระปุก หมู่ที่ 1 – 14 
จํานวน 14 หมู่บ้าน 

150,000 
(อบต.) 

- - แสดงแนวเขตการบริหาร
จัดการ และการ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนในเขต
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน 
 หมู่ที่ 1 – 14 จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

- 200,000  
(อบต.) 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการติดตั้งปา้ยจราจร หมู่ที ่1-14 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบล 

ติดตั้งปา้ยจราจร   
หมู่ที่ 1 – 14 จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

- 50,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในชว่งเทศกาล 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง 
 

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองโรง จํานวน 20
คน 

72,800 
(อบต.) 

91,000 
(อบต.) 

109,200 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง 
 

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 
จํานวน 20 คน 

72,800 
(อบต.) 

91,000 
(อบต.) 

109,200 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 
 

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ จํานวน 28 
คน 

101,920 
(อบต.) 

120,120 
(อบต.) 

138,320 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 
 

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาอ่างแก้ว จํานวน 
20 คน 

72,800 
(อบต.) 

91,000 
(อบต.) 

109,200 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองโรง 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
หนองโรงสําหรับเปน็
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 176 คน 

457,600 
(อบต.) 

 

470,600 
 (อบต.) 

 

483,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองตาฉาว 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
หนองตาฉาว สาํหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 76 คน 

197,600 
(อบต.) 

 

210,600 
 (อบต.) 

 

223,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านเขากระปุก 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น         
เขากระปุก สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 61 คน  

158,600 
(อบต.) 

 

171,600 
 (อบต.) 

 

184,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองคอไก่ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
หนองคอไก่ สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 61 คน 

158,600 
(อบต.) 

 

171,600 
 (อบต.) 

 

184,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านโปง่เกตุ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
โป่งเกตุ สําหรับเปน็
ค่าอาหารกลางให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 177 คน 

460,200 
(อบต.) 

 

473,200 
 (อบต.) 

 

486,200 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

10 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
เขาอ่างแก้ว สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 116 คน 

301,600 
(อบต.) 

 

314,600 
 (อบต.) 

 

327,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 103 คน คือ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง จํานวน 20 คน 

 
 
 
 

39,200 
(อบต.) 

 
 
 
 

49,000 
(อบต.) 

 
 
 
 

58,800 
(อบต.) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พระพุทธบาทเขาลูกชา้ง 
จํานวน 20 คน 

39,200 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

58,800 
(อบต.) 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ จํานวน 28 
คน 

54,880 
(อบต.) 

64,680 
(อบต.) 

74,480 
(อบต.) 

11 โครงการจัดหาอาหารเสริม  (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาอ่างแก้ว จํานวน 
20 คน 

39,200 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

58,800 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดหาอาหารเสริม  (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
เขตตําบลเขากระปุก 
จํานวน 748 คน คือ 
1. โรงเรียนบ้านหนองโรง 
จํานวน 176 คน 

 
 
 
 
 

320,320 
(อบต.) 

 
 
 
 
 

329,420 
(อบต.) 

 
 
 
 
 

323,960 
(อบต.) 

2. โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาฉาว จํานวน 76 คน 

138,320 
(อบต.) 

147,420 
(อบต.) 

156,520 
(อบต.) 

3. โรงเรียนบ้านเขากระปุก 
จํานวน 61 คน 

110,020 
(อบต.) 

120,120 
(อบต.) 

129,220 
(อบต.) 

4.โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 
จํานวน 61 คน 

110,020 
(อบต.) 

120,120 
(อบต.) 

129,220 
(อบต.) 

5. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
จํานวน 177 คน 

322,140 
(อบต.) 

331,240 
(อบต.) 

340,340 
(อบต.) 

12 โครงการจัดหาอาหารเสริม  (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กนกัเรียน 
ของโรงเรียนในเขตตําบลเขากระปุก  

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

6. โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 
จํานวน 116 คน 

211,120 
(อบต.) 

220,220 
(อบต.) 

229,320 
(อบต.) 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 แห่ง คือ  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง จํานวน 20 คน  

 
 
 
 

12,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
 
 
 

15,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
 
 
 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พระพุทธบาทเขาลูกชา้ง 
จํานวน 20 คน 

12,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

15,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ จํานวน 28 
คน 

16,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

19,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

22,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

13 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาอ่างแก้ว จํานวน 
20 คน 

12,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

15,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําป ี เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีและมีความรักสามัคคี 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
จํานวน 1 ครั้ง 

80,000  
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีและมีความรักสามัคคี 

ส่วน
การศึกษาฯ 

15 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สําหรับ 
ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ครบ
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

16 โครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อแม่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 แห่ง  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

สถานศึกษาสังกัด อบต. 
เขากระปุก มีมาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

17 โครงการสนบัสนนุการจัดหาบุคลากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในตําบลเขากระปุก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้กับเยาวชน
ในพื้นท่ตาํบลเขากระปุก 

จัดหาบุคลากรทางการ
ศึกษาให้กับโรงเรียนบ้าน
เขากระปุก จํานวน 1 คน 

72,000 
(อบต.) 

- - การศึกษาในพื้นทีต่ําบล
เขากระปุกมีคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

18 โครงการสนบัสนนุการเกษตรพอเพียง
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การประกอบอาชีพให้แก่
นักเรียนและเป็นการ
สนับสนนุอาหารกลางวัน 

จัดทําแหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพเกษตร
พอเพียง จํานวน 1 แหล่ง 

30,000 
(อบต.) 

- - นักเรียนได้รับการสง่เสริม
การเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

19 โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น จํานวน 1 
แห่ง 

- - 20,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

20 โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น จํานวน 1 
แห่ง 

- - 20,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

21 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ ดังนี ้
- ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

 
 
 
- 

 
 
 

200,000 
(อบต.) 

 
 
 
- 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

- ติดตั้งผ้าม่าน จํานวน 1 
แห่ง 

- 20,000 
(อบต.) 

- 

- ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 50,000 
(อบต.) 

- 
   

- ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จํานวน 1 แห่ง 

- 30,000  
(อบต.) 

- 

  

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง ดังนี ้
- ติดตั้งมุ้งลวด  จํานวน  1  
แห่ง 

 
 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

22 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

- ก่อสร้างโรงอาหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 300,000 
(อบต.) 

- 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

23 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกชา้ง ดังนี ้
- ติดตั้งมุ้งลวด  จํานวน  1  
แห่ง 

 
 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

24 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง (บ้านเขากระปุก) 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกชา้ง ดังนี ้
- ติดตั้งอ่างลา้งหนา้ 
จํานวน 1 แห่ง 

 
 
 
- 20,000 

(อบต.) 

 
 
 
- 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

25 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                       
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
อบรมและสั่งสอนเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,500,000 
(อบต.) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

26 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  
(บ้านเขากระปุก) 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
อบรมและสั่งสอนเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,500,000 
(อบต.) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

27 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านหนองคอไก่  

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
อบรมและสั่งสอนเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,500,000 
(อบต.) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

28 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
จัดซื้อเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      
บ้านโป่งเกตุ  

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่น จํานวน 1 
แห่ง 

- - 200,000  
(อบต.) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

29 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และ
เกิดความปลอดภัย 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 30,000 
(อบต.) 

สนามเด็กเล่นมีความ
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม และเกิดความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

30 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อม
ก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 
(บ้านเขากระปุก) 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และ
เกิดความปลอดภัย 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดย
ปรับปรุงพื้น กว้าง 9 เมตร 
ยาว 17 เมตร พร้อม
ก่อสร้างรั้ว จํานวน 1 แห่ง 

- - 50,000 
(อบต.) 

สนามเด็กเล่นมีความ
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม และเกิดความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

31 โครงการรณรงค์และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ตาํบลเขากระปุก
รักการเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในตําบล 
เขากระปุกรักการการ
เรียน 

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในตําบลเขากระปุกรักการ
เรียน โดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 100 คน 

- 30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

เพื่อให้เยาวชนในตําบลได้
มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

32 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนในตําบล             
เขากระปุกมีสถานที่ใน
การศึกษาต่อและเรียนรู้ 

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบล
เขากระปุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- - 50,000 
(บาท) 

เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีสถานที่
ในการศึกษาต่อและ
เรียนรู้ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจําป ี

เพื่อกําจัดยุงลายและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย
และใส่ทรายเคมีทีมีฟอส 
ให้ครบ 14 หมู่บ้าน 

110,000  
(อบต.) 

110,000  
(อบต.) 

110,000  
(อบต.) 

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน
ตําบลเขากระปุกลด
จํานวนลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบา้  

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้ให้กับสุนัขในพื้นที่
ตําบลเขากระปุก  จํานวน 
14 หมู่บ้าน 

40,000  
(อบต.) 

40,000  
(อบต.) 

40,000  
(อบต.) 

ตําบลเขากระปุกมีจํานวน
สุนัขที่เป็นโรคพิษสนุัขบ้า
ลดจํานวนลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E 
แห่งประเทศไทย) 

เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติดและ
ลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน 

เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนในพื้นที่ตาํบล 
เขากระปุก จํานวน 100 
คน 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

การขยายตัวของปัญหา 
ยาเสพติดและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

เยาวชนในตําบล  
จํานวน 200  คน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เยาวชนในพื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุก 

หมู่ที่ 1 - 14  
ตําบลเขากระปุก  

100,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

100,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

100,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
ตําบลเขากระปุกลดลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการล้อมรัก ล้อมรั้ว ครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุก 

หมู่ที่ 1 - 14  
ตําบลเขากระปุก  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
ตําบลเขากระปุกลดลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

7 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก 

เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชนทุกคนในตําบล 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวน 1 ครั้ง 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือด้านสุขภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ฉีดพ่นสารเคมีใน
การป้องกันและกําจัด
ยุงลาย 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จํานวน 4 เครื่อง 

210,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

- การรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในตําบลเขากระปุกมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมการเกิดโรคได้ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นําโดยแมลง 

เพื่ออบรให้ความรู้แก่
แกนนําหมู่บา้น อสม. ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง 

แกนนําหมู่บา้น อสม. 
จํานวน 100 คน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

แกนนําหมู่บา้น อสม. มี
ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลง 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

10 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 1 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 1 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 1 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

11 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 2 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 2 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 2 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

12 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 3 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 3 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 3
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

13 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 4 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 4 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 4 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

14 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 5 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 5 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 5 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

15 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 6 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 6 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 6 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

16 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 7 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 7 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 7 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

17 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 8 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 8 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 8 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

18 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 9 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 9 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 9 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 

19 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลงิ 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 10 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 10 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 10
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

20 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโปง่เกตุบน 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 11 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 11 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 11 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

21 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงลา่ง 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 12 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 12 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 12 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

22 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 13 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 13 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 13 
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

23 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ 
อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ําหยด
ประจําป ี

เพื่อให้ประชากรของ 
หมู่ที่ 14 ได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ที่ 14 จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชากรของหมู่ที่ 14
สามารถได้เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 

24 โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ) ชนิดปลอดมลพิษระบบ
น้ํามันกึ่งไฟฟ้า  
(โครงการประสานแผนปี 2557) 

เพื่อให้การสนับสนุนการ
ก่อสร้างปรับปรุง ฌาปน
สถาน (เตาเผาศพ) ชนิด
ปลอดมลพิษเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ) ชนิดปลอด
มลพิษระบบน้าํมันกึ่งไฟฟ้า 
บริเวณวัดเขากระปุก 

1,550,000 
(อบต.) 

- - มีฌาปนสถาน (เตาเผา
ศพ) ชนิดปลอดมลพิษ
เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

25 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจําปี ของศูนย์
อํานวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  

เพื่อให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ภาพรวมของอําเภอ 
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
“5 รั้ว ล้อมไทย  พ้นภัย 
ยาเสพตดิ” 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี (ศตส.อ.ท่ายาง) 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000       
(อบต.) 

20,000       
(อบต.) 

20,000       
(อบต.) 

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อําเภอท่ายางลดลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

26 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก ประจําปี  ของศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อรณรงค์สร้างกระแส
ปลุกจิตสํานึกในการ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี (ศตส.อ.ท่ายาง) 
จํานวน 1 ครั้ง 

3,000       
(อบต.) 

3,000       
(อบต.) 

3,000       
(อบต.) 

ประชาชนมีจิตสาํนึกใน
การต่อต้านยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

27 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามโครงการทา่ยางร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด ของศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอ 
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอ
ท่ายาง ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย ทําให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี (ศตส.อ.ท่ายาง) 
จํานวน 1 ครั้ง 

7,000       
(อบต.) 

7,000       
(อบต.) 

7,000       
(อบต.) 

ประชาชนมีจิตสาํนึกใน
การต่อต้านยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  3  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตําบล 
เขากระปุก ประจําป ี

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้ออก
กําลังกายสร้างความ
สามัคคีและห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประจํา
ตําบลเขากระปุก จํานวน 1 
ครั้ง 

90,000  
(อบต.) 

90,000  
(อบต.) 

90,000  
(อบต.) 

ทําให้ประชาชนในตําบลมี
ความรักสามัคคีมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
อปท.อําเภอท่ายางสัมพันธ์ ประจําป ี

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และข้าราชการและ
พนักงานส่วนตําบลเห็น
ความสําคัญของการออก
กําลังกาย และเป็นการ
สร้างความสามัคคีของ
องค์กร 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
อปท.อําเภอท่ายางสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ครั้ง 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการและ
พนักงานส่วนตําบลมี
ความรักสามัคคีมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์
กีฬา ให้กับหมู่บ้านในตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 
ให้กับหมู่บ้าน จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

98,000       
(อบต.) 

98,000       
(อบต.) 

98,000       
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนบัสนนุและส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน 
ศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ประจําป ี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนหันมาเล่นกีฬา  
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

อุดหนุนศูนย์เครือข่ายใน
การดําเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนศูนย์เครือข่าย 
เขากระปุก จํานวน 1 ครั้ง 

40,000  
(อบต.) 

40,000  
(อบต.) 

40,000  
(อบต.) 

เด็กนักเรียนหันมาเล่น
กีฬา และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

126 



 

 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 
11 
(โครงการประสานแผนปี 2557) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล   
จํานวน  1  แห่ง 

2,300,000  
(อบต.) 

-  ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สนามกีฬา อบจ.เพชรบุรี ประจํา
อําเภอท่ายาง 
 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬา  และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การจัดสวนสาธารณะ เชน่ 
ปลูกต้นไม้ สระน้ํา ศาลา
พักผ่อนหย่อนใจ และ         
อื่น ๆ  
2. ก่อสร้างสวนสุขภาพ 
- ก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกาย 
- ก่อสร้างหรือติดตั้งสนาม
เด็กเล่น 
3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสนามกีฬา จํานวน 
15 แห่ง 
- ติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ตไลท์
สนามกีฬา เช่น สนาม
ฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล 
และอื่น ๆ 

- 3,500,000  - เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

 
 

1
1
5
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ตําบลเขากระปุก 
 

เยาวชนและประชาชนมี
สถานที่สําหรับออกกําลัง
ก า ย  แ ล ะ เ ล่ น กี ฬ า
ประเภทต่าง ๆ 

1. ก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอล ขนาดกว้าง 
15 เมตร ยาว 28 เมตร 
2. ก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 
19 เมตร ยาว 26 เมตร 
3. ก่อสร้างสนามเซปรัค
ตะกร้อ ขนาดกว้าง 6.10 
เมตร ยาว 13.40 เมตร 
4. ก่อสร้างรั้วบริเวณสนาม
กีฬา อบจ.เพชรบุรี ประจํา
อําเภอท่ายาง ขนาดกว้าง 
150 เมตร ยาว 250 เมตร 

- 1,900,000 
(อบต.) 

 

- เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา อบจ.
เพชรบุรี ประจําอําเภอท่ายาง 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬา  และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างรั้วสนามกีฬากลาง
ตําบลเขากระปุก   จํานวน  
1  แห่ง 

- - 550,000  
(อบต.) 

เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  3   
(บริเวณที่สาธารณะวัดเขากระปกุ) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 271,700  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 
6  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
จํานวน  1  แห่ง 

- - 1,800,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  8  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 705,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  
10 (บริเวณหน้ามัสยิดอัซซิกรอ 2) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 705,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  
11   

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 275,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

14 โครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ลานกีฬาอเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 500,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

15 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน จํานวน  1  แห่ง 

- - 705,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

16 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
จัดซื้อเครื่องเล่น หมู่ที่ 5 (บริเวณศาลา
กลางหมู่บ้าน) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมจัดซื้อเครื่องเล่น  
จํานวน 1 แห่ง 

- - 200,000  
(อบต.) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

17 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตําบล 
เขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาออกกําลังกาย 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ เดือนละ 2 
ครั้ง 

- - 30,000 
(อบต.) 

ประชาชนหันมาออก
กําลังกายโดยการเต้น  
แอโรบิคและเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาออกกําลังกาย 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
สําหรับลานกีฬาเอกนก
ประสงค์ 

- - 2,800,000 
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษาฯ 
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 แนวทางที่  4  แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา 

เพื่อช่วยเหลือคนชราใน
ตําบลเขากระปุกให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

คนชราในตําบลเขากระปุก 
จํานวน 806 คน 

6,582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

6,582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

6,582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

คนชราได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการใน
ตําบลเขากระปุกให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

คนพิการในตําบล 
เขากระปุก  จํานวน 97 คน 

582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ในตําบลเขากระปุก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 5 คน 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการให้การสนับสนุนสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากจนในตําบล 
เขากระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน 
จํานวน 15 คน 

54,000 
(อบต.) 

54,000 
(อบต.) 

54,000 
(อบต.) 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน
ได้รับการช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการสนบัสนนุการดําเนิน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว และความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว  

ครอบครัวในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 30 
ครอบครัว 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

สมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และสถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

6 โครงการสมทบกองทนุสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมให้กับสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเขากระปุก 

สมทบงบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเขากระปุก จํานวน 
300 คน  

108,000  
(อบต.) 

 

126,000  
(อบต.) 

 

144,000  
(อบต.) 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเขากระปุกมีการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้งูอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในตําบล   
เขากระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 300 
คน 

100,000  
(อบต.) 

 

100,000  
(อบต.) 

 

100,000  
(อบต.) 

 

ผู้สูงอายุในตําบล 
เขากระปุกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการเยี่ยมบ้านถามไถ่ใส่ใจสขุภาพ
ผู้พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการในตําบล   
เขากระปุกให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 200 
คน 

40,000  
(อบต.) 

 

40,000  
(อบต.) 

 

40,000  
(อบต.) 

 

ผู้พิการในตําบล 
เขากระปุกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มสตรีและผูสู้งอายุใน
ตําบลเขากระปุก 

กลุ่มสตรีและผูสู้งอายุ
จํานวน 200 คน 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

กลุ่มสตรีและผูสู้งอายุใน
ตําบลเขากระปุกได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยให้
ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้
อย่างเท่าเทียมผู้อื่น 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ในตําบลเขากระปุก หมู่ที่ 
1-14 

- 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สํานักงาน 
ปลัด อบต., 
ส่วนโยธา 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางที่  1  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้แก่ อปพร. 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  
อปพร. จํานวน 50 คน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เจ้าหน้าทีไ่ด้มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นสามารถ
นํามาปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของ อปพร. 

จัดฝึกอบรมซ้อมแผนอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จํานวน 58 คน
จํานวน 1 ครั้ง 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

เจ้าหน้าทีไ่ด้มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นสามารถ
นํามาปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการตั้งศูนย์อํานวยการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ ของ อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบลในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จัดตั้งศูนย์อํานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่ 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการตั้งศูนย์อํานวยการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ ของ อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบลในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จัดตั้งศูนย์อํานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ถนนในชว่งเทศกาล
สงกรานต์ จํานวน 1 ครั้ง 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

20,000   
(อบต.) 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการแจกจ่ายน้าํอุปโภคและ
บริโภคให้กับประชาชนในตําบล 
เขากระปุก เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ต่าง ๆ ของผู้ประสบ 
ภัยแล้ง 

บรรเทาปัญหาภัยแลง้ให้แก่
ผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 1-
14 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํอุปโภคและ
บริโภคในช่วงที่เกิดภัยแล้ง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย 

เ พื่ อแ ก้ ไ ขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ต่าง ๆ ของผู้ประสบ 
สาธารณภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา่  
ดินโคลนถล่ม ฯลฯ  
จํานวน 14 หมู่บ้าน 

300,000  
(อบต.) 

300,000  
(อบต.) 

300,000  
(อบต.) 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบสาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อัคคีภัยในที่ทําการ อบต.
เขากระปุก 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 100 คน 

15,000   
(อบต.) 

15,000   
(อบต.) 

15,000   
(อบต.) 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. และเจ้าหน้าที ่
ของ อบต.มีความรู้ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัย อุทก
ภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 

เพื่อเฝ้าระวังและเตือน
ภัย อุทกภัย วาตภัย และ
ดินโคลนถล่ม 

สมาชิกสภา อบต. อปพร. 
และประชาชน จํานวน 
300 คน 

10,000   
(อบต.) 

10,000   
(อบต.) 

10,000   
(อบต.) 

สมาชิกสภา อบต. อปพร. 
และประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัย 
วาตภัย และดินโคลนถล่ม 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
 

เ พื่อป้อง กันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุก 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
สถานที่ราชการ สถานที่
สําคัญในตําบล และจุด
เสี่ยง จํานวน 10 จุด 

- 1,000,000 
(อบต.) 

- ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุกลด
น้อยลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  2  แนวทางการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 

 
4,500 
(อบต.) 

 
- 

 
- 

2. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 20 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ 

3,000 
(อบต.) 

- - 

3. จัดซื้อถังดับเพลิง 
จํานวน 10 ถัง 

17,000 
(อบต.) 

- - 

4. จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาด
กลาง จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 
(อบต.) 

- - 

5. ติดตั้งท่อส่งน้าํงวงช้าง 
จํานวน 1 ท่อ 

15,000 
(อบต.) 

- - 

6. ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร 
จํานวน 1 ชุด 

15,000 
(อบต.) 

- - 

7. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
ชนิดติดรถยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง 

- 24,000 
(อบต.) 

- 

8. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
จํานวน 3 เครื่อง 

- 30,000 
(อบต.) 

- 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนา้ที่ของ  
อปพร. 

9. จัดซื้อแผงหยุด-ตรวจ 
กล่องไฟนีออน จํานวน 1 
ชุด 

 20,000 
(อบต.) 

 

อปพร.สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 

135 



 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชพีให้แก่
สตรีและกลุ่มสตรีในตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 

จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชนในตําบลเขากระปุก 
จํานวน 200 คน 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

ประชาชนมีอาชีพเสริมมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการ
ดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ตําบลเขากระปุก 

ส่งเสริม สนบัสนุนการ
ดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
14 หมู่บ้าน 

- 75,000  
(อบต.) 

75,000  
(อบต.) 

ประชาชนดํารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบล 
เขากระปุก 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ 1 – 14 

เพื่อสร้างอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมให้แก่
ประชาชน เป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

สนับสนนุงบประมาณแก่
กลุ่มอาชีพตําบลเขากระปุก 
หมู่ที่ 1- 14 
 

- 100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

ประชาชนในเขต อบต.              
มีอาชีพหลักที่สามารถ
สร้างรายได้ หรืออาชีพ
เสริมที่สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 
อบต.ได้มีเงินทนุ เพื่อ
ผลิตสนิค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเปน็
การส่งเสริมสินค้า  
OTOP 

สนับสนนุเงินทนุกลุ่มอาชีพ 
สินค้าหนึง่ตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขต อบต.  

- 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนในเขต อบต. 
มีเงินทุนผลิตสนิค้า 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อจําหน่ายให้เป็นที่รู้จัก  
แพร่หลายและเพิ่มรายได้
สูงขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทา่ยาง 
ประจําป ี

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวและอนุ รักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ตกแต่งขบวนแห่เข้า
ร่วมงานการท่องเที่ยวเชงิ
เกษตรและของดีท่ายาง 
ประจําปี จํานวน 1 ครั้ง 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําเขากระปุก 
 

เพื่อให้บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่
สวยงามและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว 
เพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน ์
ถ้ําเขากระปุก โดย 
1. จัดสร้างสวนหย่อมหรือ
สวนสาธารณะ 
2. ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
จํานวน 5 หลัง 
3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
จํานวน 10 จุด 

- 1,900,000  
(อบต.) 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวที่ถ้ําเขากระปุก
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตําบลเขากระปุก 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของ
ตําบลเขากระปุก 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตําบลเขากระปุก 
โดย 
- ส่งเสริมและสนับสนนุ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
- จัดทําปา้ยบอกเส้นทาง 

- 100,000 
(อบต.)  

100,000 
(อบต.) 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในตําบล         
เขากระปุกเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่  1  แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกต้นไม้ ประจําป ี เพื่อให้มีการเพิ่มจํานวน
หรือทดแทนการสูญเสีย
พื้นที่ปา่ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
จํานวน ปลีะ 1  ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จํานวนพื้นที่ปา่ในเขต 
อบต.มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
ประจําป ี

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของดิน 

จัดปลูกหญ้าแฝก จํานวน 
ปีละ 1  ครั้ง 

10,000  
(อบต.) 

10,000  
(อบต.) 

10,000  
(อบต.) 

ลดปัญหาการกัดเซาะ
พังทลายของดิน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการท้องถิ่นสะอาดส่งเสริมปีการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี “Big 
Cleaning day” 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสําคัญของการ
รักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

จัดทํากิจกรรมท้องถิ่น
สะอาดสง่เสริมปีการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 
“Big Cleaning day” 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนเห็นความสาํคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อม
และความสะอาด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือ
เรา 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสําคัญของการ
รักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

จัดทํากิจกรรมท้องถิ่น
เพชรบุรีสวยด้วยมือเรา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนเห็นความสาํคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อม
และความสะอาด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการปล่อยปลาคืนชีวิตสู่แหล่งน้าํ
ธรรมชาติ 

เพื่อเป็นการขยายพันธุ์
ปลาหรือทดแทนการ
สูญเสียสัตว์น้ํา 

จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะ จํานวน 
1  ครั้ง 

- 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จํานวนสัตว์น้ําในแหล่งน้าํ
สาธารณะมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  2  แนวทางบําบัดและจัดการขยะ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างจิตสํานึก รักษาความ
สะอาด สิง่แวดล้อม ชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้และสร้าง
จิตสํานึกให้แก่เยาวชนใน
การรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 200 
คน  

20,000 
( อบต.) 

20,000 
( อบต.) 

20,000 
( อบต.) 

ประชาชนในพื้นที่เขต  
อบต.  มีจิตสํานึกร่วมกัน
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตสํานึกห้ามทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

จัดทําปา้ยรณรงค์ ใน
บริเวณที่สาธารณะ จํานวน 
14 หมู่บ้าน 

30,000 
( อบต.) 

- - ประชาชนในพื้นที่เขต  
อบต.  มีจิตสํานึกร่วมกัน
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  เพื่อมีสถานที่ในการ
กําจัดขยะและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของตําบล 
เขากระปุกให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 4 
จํานวน 1 เตา 

50,000 
(อบต.) 

- - ชุมชนมีความสะอาดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะลดภาวะ
โลกร้อน ตามแผนปฏิบัติการการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โครงการขยะเปน็ศูนย์ (0) 
จังหวัดเพชรบุรี) 

เพื่อลดปริมาณขยะใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุก
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของ
ตําบลเขากระปุกให้ดีขึ้น 

ดําเนินโครงการรณรงค์คัด
แยกขยะลดภาวะโลกร้อน
ในพื้นที่ตําบลเขากระปุก 
จํานวน 14 หมู่บ้าน  

- 5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

ปริมาณขยะในพื้นที่ตาํบล
เขากระปุกลดลง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และสิ่งแวดล้อม
ของตําบลเขากระปุกดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการคัดแยก
ขยะและความสะอาด
ของชุมชน 

จัดซื้อถังรองรับขยะ 
จํานวน 14 หมู่บ้าน 

- 100,000  
(อบต.) 

- ชุมชนมีความสะอาดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการคัดแยก
ขยะและความสะอาด
ของชุมชน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย จํานวน 1 คัน 

- 2,119,000  
(อบต.) 

- ชุมชนมีความสะอาดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 



 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานประเพณีสสีันแห่ง
สายน้าํ ลอยกระทงตําบลเขากระปุก 
ประจําป ี

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง  จํานวน  1  
ครั้ง 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ยังลูกหลาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสาน
ใยรักผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี 
วันสงกรานต์  จํานวน  1  
ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ยังลูกหลาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการถวายเทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา จํานวน  1  
ครั้ง 

15,000  
(อบต.) 

15,000  
(อบต.) 

15,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ยังลูกหลาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนบัสนนุการจัดทาํขบวนแห่
พระนครคีรี – เมืองเพชร ประจําป ี

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัน
เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่
ตลอดไป 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอท่ายาง จํานวน 1 
ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนในพื้นที่เขต 
อบต. ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอัน
ดีงามของจังหวัดเพชรบุรี 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
วิสาขบชูา 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันวิสาขบชูา
จํานวน 1 ครั้ง 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ยังลูกหลาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนบัสนนุการจัดงานประจําปี
ของมัสยิดอัซซิกรอ 2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลามได้
เข้าร่วมงานประจําปีของ
มัสยิดอัซซิกรอ 

อุดหนุนมัสยิดอัซซิกรอ 2
จํานวน 1 ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชาชนที่นบัถือศาสนา
อิสลามได้มีโอกาสปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา
อิสลาม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการสนบัสนนุการอนุรักษ ์
กลองยาวพื้นบ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนของตําบล
เขากระปุกตระหนักถึง
ความสําคัญของศิลปะ
ทางด้านกลองยาว
พื้นบา้น 

สนับสนนุการอนุรักษ ์
กลองยาวพื้นบ้าน จํานวน 
1 ครั้ง 

- 40,000  
(อบต.) 

- เยาวชนและประชาชน
ของตําบลเขากระปุก
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของศิลปะทางด้าน 
กลองยาวพื้นบ้าน 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดทําหนงัสือ/วารสาร/
รายงาน/จดหมายข่าว อบต.ประจําป ี

เพื่อรายงานการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของ 
อบต.ในรอบปีที่ผา่นมา
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

จัดพิมพ์หนังสือ/วารสาร
รายงานกิจการ อบต.
ประจําปี จํานวน ปีละ 1  
ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้รับทราบผลการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของ 
อบต.และสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการสนบัสนนุการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ และ
ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอําเภอท่ายาง 

เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอ
ในการดําเนินงานต่าง ๆ 

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการ
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
และศูนย์ประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอท่ายางปลีะ 1 ครั้ง 

25,000  
(อบต.) 

25,000  
(อบต.) 

25,000  
(อบต.) 

ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการ
จัดซื้อหรือการจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ และศูนย์
ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ
ท่ายางมีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ อบต. 

จ้างองค์กร สถาบนัหรือ
บุคคลที่เป็นกลางในการ
สํารวจสาํรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

30,000       
(อบต.) 

30,000     
(อบต.) 

30,000       
(อบต.) 

ทราบความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ให้บริการของ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน อบต. 
เขากระปุก 

- 100,000       
(อบต.) 

100,000       
(อบต.) 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนการคลัง 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษ ี

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
ระยะเวลาในการชําระ
ภาษีประเภทต่าง ๆ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. 

จัดทําเอกสารแนะนําการ
ชําระภาษีประจําปี จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษีประจําป ี

- 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนการคลัง 
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แนวทางที่  2  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงาน
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต. ได้มี
โอกาสเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูและ
ทบทวน ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน  17 คน 
- พนักงานจ้าง จํานวน 11 
คน 
- ผู้บริหาร จํานวน 4 คน 
- สมาชิกสภา อบต. 3 คน 
 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
( อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต. นําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมา 
พัฒนางานในหนา้ที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นําชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล                   
เขากระปุก 

เ พื่ อ ใ ห้สมาชิ ก  อบต . 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่น ๆ และ
นํามาปรับปรุงการทํางาน
ของตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นําชุมชน 
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก  
จํานวน 50 คน 

300,000  
(อบต.) 

300,000  
(อบต.) 

300,000  
(อบต.) 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผูน้ําชุมชน  
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ
ผู้นําชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ตามแนวทางของวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นําชุมชน จํานวน 
100 คน 

- 250,000  
(อบต.) 

250,000  
(อบต.) 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นําชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ตามแนวทางของวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุบุคลากร
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล  ลู ก จ้า งประ จํ า 
แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง  มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ระดับปริญญาตรี ปีละ 4 
คน และระดับปริญญาโท  
ปีละ 2 คน 

252,000 
(อบต.) 

252,000 
(อบต.) 

252,000 
(อบต.) 

เพื่อให้ผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนตําบลมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน 
จํานวน 8 ตัว 

 
6,000 
(อบต.) 

 
3,000 
(อบต.) 

 
3,000 
(อบต.) 

2. จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 
3 – 5 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 
5 ชุด 

21,000 
 (อบต.) 

7,000 
 (อบต.) 

7,000 

(
��.) 

3. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 
จํานวน 400 ตัว 

25,000 
(อบต.) 

25,000 
(อบต.) 

- 

4. จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 

4,800 
(อบต.) 

4,800 
(อบต.) 

- 

5. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 20 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ 

3,000 
(อบต.) 

- - 

6. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด 

62,000 
(อบต.) 

- - 

7. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 2 เครื่อง 

3,600 
(อบต.) 

- - 

8. จัดซื้อจอภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 จอ 

6,200 
(อบต.) 

3,100 
(อบต.) 

- 

1 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(สํานักงานปลดั อบต.) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

9. จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
ขาพับ จํานวน 10 ตัว 

15,750 
(อบต.) 

15,750 
(อบต.) 

- 

- สํานักงานปลัดมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานได้
อย่างเต็มที่                                          
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

10. ติดตั้งเครื่องปรับ 
อากาศ  ขนาด 36,000 
BTU จํานวน 1 เครื่อง 

40,000 
(อบต.) 

- - 

11. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 1 ชุด 

5,000 
(อบต.) 

- - 

12. จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม
สภา อบต. จํานวน 10 ตัว 

30,000 
(อบต.) 

  
   

13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เอกสารจากคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1.จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 

 
4,800 
(อบต.) 

 
4,800 
(อบต.) 

 
- 

2 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส่วนการคลงั) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

1,800 
(อบต.) 

- - 

- ส่วนการคลังมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานได้
อย่างเต็มที่                                          
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

3 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส่วนโยธา) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จํานวน 1 เครื่อง 

 
13,000 
(อบต.) 

 
- 

 
- 

- ส่วนโยธาการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ
การใช้งานได้อย่างเตม็ที่                                          
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก  

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

2. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล จํานวน 2 
กล้อง 

30,000 
(อบต.) 

- - 

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ํา 
(Submersible Pump) 
โดยเป็นมอเตอร์ ขนาด 
2.00 แรงม้า 220 V.AC 
จํานวน 3 เครื่อง  

50,000 
(อบต.) 

25,000 
(อบต.) 

- 

4. จัดซื้อปั้มน้ําแบบหอย
โข่ง ขนาด 3 แรงม้า สูบน้ํา
ได้ 450 ลิตรต่อนาที 
จํานวน 3 เครื่อง 

30,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

- 

5. ปั้มน้ําแบบหอยโข่ง 
ขนาด 10 แรงม้า สบูน้าํได้ 
1,500 ลิตรต่อนาที จํานวน 
3 เครื่อง 

30,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

- 

6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง 

31,900 
(อบต.) 

- - 

  

ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

7. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 20 ช่อง 
จํานวน 2 ตู้ 

3,200 
(อบต.) 

3,200 
(อบต.) 

- 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

8. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน 
จํานวน 3 ตัว 

3,000 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

 

9. จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า
อัตโนมัติ ขนาด 2 แรง 
จํานวน 2 ชุด 

50,000 
(อบต.) 

- - 

10. จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า
อัตโนมัติ ขนาด 1.5 แรง 
จํานวน 2 ชุด 

36,000 
(อบต.) 

- - 

   

11. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

1,800 
(อบต.) 

- - 

  

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 16 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ 

 
3,000 
(อบต.) 

 
- 

 
- 

2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 4 ตัว 

10,000 
(อบต.) 

- - 

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เอกสารจากคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 4 เครื่อง  

17,200 
(อบต.) 

- - 

4. จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 

4,800 
(อบต.) 

- - 

4 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

5. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ 

6,000 
(อบต.) 

- - 

- ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีการ
ดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม
ต่อการใช้งานได้อย่าง
เต็มที่ 
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ                                          
 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรุงห้องน้าํสาธารณะ 
บริเวณสนามกีฬา อบจ.เพชรบุรี  
ประจําอําเภอท่ายาง 

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนซึ่งมาใช้สนาม
กีฬา 

ปรับปรุงห้องน้าํสาธารณะ 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

300,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนซึ่งมาใช้สนาม
กีฬา มีห้องน้ําที่ถูก
สุขลักษณะใช ้

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ อบต. 
เขากระปุก 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการที่ อบต. 

ก่อสร้างลานจอดรถ อบต.
เขากระปุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

300,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการมา
ติดต่อราชการที่ อบต. 
เขากระปุก 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการปรับปรุงที่ทําการ อบต. 
เขากระปุก 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการที่ อบต. 

ปรับปรุงทีท่ําการ อบต. 
เขากระปุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

300,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการมา
ติดต่อราชการที่ อบต. 
เขากระปุก 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ เพื่อความปลอดภัย เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ  
ยาว 20 เมตร กว้าง 6.50 
เมตร จํานวน 1 ห้อง 

- 100,000 
(อบต.) 

- เกิดความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินของ อบต. 
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การให้บริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

9 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 
เขากระปุก 

เพื่อความปลอดภัย เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 50,000 
(อบต.) 

- - เกิดความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินของ อบต. 
- โรงจอดรถมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้น/
ตําบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บา้น และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหนา้ที่ ของ 
อบต. และมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
( อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนทั่วไปทราบ
บทบาทหนา้ที่ของ อบต. 
และมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริมการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบลที่มีประสิทธิภาพ 
ประจําป ี

เพื่อบูรณาการแผนชุมชน
ตําบลเขากระปุกให้เป็น
แผนชุมชนระดับตําบลที่
มีประสิทธิภาพ 

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ       
แผนชุมชนระดับตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ จํานวน 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

แผนชุมชนตําบล 
เขากระปุกเป็นแผนชุมชน
ระดับตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

เพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านบริหาร
กองทุนหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม สนบัสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน   จํานวน 1 ครั้ง 

- 50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

ได้ทราบข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐานของชุมชน
เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
อัตโนมัต ิ

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
อัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ 

 300,000  
(อบต.) 

 - ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสาร ต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  
หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย  
จํานวน 3 แห่ง  ระยะทาง 
2,500  เมตร 

 200,000  
(อบต.) 

 - ประชาชนได้ทราบข่าวสาร 
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 

6 โครงการอบรมฟื้นฟูผูบ้ริหารกิจการ
ระบบประปา และผู้ควบคุมการผลิต
น้ําประปา และเจ้าหน้าที่ อบต.            
เขากระปุก  

เพื่อให้ผู้ที่บริหารกิจการ
ประปา ผู้ควบคุมการ
ผลิตน้าํประปา และ
เจ้าหน้าที่ อบต.         
เขากระปุก มีความรู้ใน
การบริหารกิจการประปา 

ผู้บริหารกิจการประปา         
ผู้ควบคุมการผลติ
น้ําประปา และเจ้าหน้าที่ 
อบต. จํานวน 33 คน  

- 174,900 
(อบต.) 

- ผู้บริหารกิจการประปา  
ผู้ควบคุมการผลติ
น้ําประปา และเจ้าหน้าที่ 
อบต.เขากระปุก มีความรู้
ในการบริหารกิจการ
ประปา 

ส่วนโยธา 

7 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ทุ่งเกลือ) 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด  จํานวน 1 แห่ง 

- 440,000  
(อบต.)   

- การปฏิบัติงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

8 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

-  100,000  
(อบต.)  

- ประชาชนได้ทราบข่าวสาร
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 

9 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆและทราบ
การปฏิบัติงานของ อบต. 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 100,000  
(อบต.)  

- ประชาชนได้ทราบข่าวสาร
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

10 โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บา้น 
พร้อมก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงต่อเติมศาลากลาง
หมู่บ้าน พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ํา ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 100,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

11 โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายเฉิบ ฉาบทอง) 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บา้น 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  
จํานวน  1  แห่ง 

- 30,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

12 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 3 แห่ง 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

- ประชาชนได้ทราบข่าวสาร 
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 

13 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน และปรับ 
ภูมิทัศน์ ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

14 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บา้น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด  จํานวน 1 แห่ง 

- 150,000  
(อบต.)   

- การปฏิบัติงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

15 โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียง
ตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ปรับปรุงเสียงตามสาย ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 50,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสาร ต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส่วนโยธา 

16 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 429,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสาร ต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส่วนโยธา 

17 โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียง
ตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ปรับปรุงและขยายเขตเสียง
ตามสายหมู่บ้าน ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด  จํานวน 1 
แห่ง 

- - 80,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสาร ต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส่วนโยธา 

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลาง
หมู่บ้านพร้อมก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลากลางหมู่บา้นพร้อม
ก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 2 

- - 300,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

19 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- -  440,000 
(อบต.) 

การปฏิบัติงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลา
กลางหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างห้องน้ํา  
หมู่ที่ 4  

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลากลางหมู่บา้น  ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง 

- - 250,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

21 โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บา้น 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 380,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
ศาลากลางหมู่บา้น พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ํา หมู่ที่ 12  

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลาง
หมู่บ้าน พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ํา ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 214,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

23 โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานทีส่ําหรับทาํ
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างศาลากลางหมู่บา้น  
ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  
16  เมตร  สูง  3.50  เมตร 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 670,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

24 โครงการปรับภูมิทัศนบ์ริเวณศาลา
กลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14  

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลากลางหมู่บา้น  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 20,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

25 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ชุมชน ตําบลเขากระปุก 

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ชุมชนให้มีความพร้อม
เหมาะสมสําหรับเปน็
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่  
5,6,9,10,11,12,14 

- - 200,000 
(อบต.) 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีความ
พร้อมเหมาะสมสําหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 
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 แนวทางที่  5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(5 ธันวา  มหาราช) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (5 ธันวา  
มหาราช) จํานวน 1 ครั้ง 

40,000 
(อบต.) 

40,000  
(อบต.) 

40,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ยังลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม  
ราชินนีาถ (12 สิงหา มหาราชนิ)ี 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
(12 สิงหา  มหาราชนิี) 
จํานวน 1 ครั้ง 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ยังลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. 
และสมาชิกสภา อบต.(กรณีเลือกตั้ง
ซ่อม/กรณีครบวาระ) 

เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต.(กรณี
เลือกตั้งซ่อม/กรณีครบ
วาระ) เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต.(กรณีเลือกตั้งซ่อม/
กรณีครบวาระ) 

200,000 
(อบต.) 

100,000 
( อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

การเลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต.(กรณีเลือกตั้งซอม/
กรณีครบวาระ) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวัน 
ปิยมหาราช 

เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และรําลึกถึงพระราช
กรณียกิจฯ 

จัดทําและถวายพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช 
จํานวน 1 ครั้ง 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้ทราบถึง 
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

เพื่อร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 2 แห่ง 

200,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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