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ส่วนท่ี  1 

 

บทนํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) โดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
พ.ศ.2548  ซ่ึงแผนพัฒนาสามปีนั้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  อันต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  ซ่ึงมีองค์ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
      แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักการคิดว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 2.1 แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดทํางบประมาณประจําปี 
 2.2 แสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีว่ามีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในงบประมาณประจําปี  และ
นําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ืองบประมาณเพียงพอ 

 

3.  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติ  
โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซ่ึงได้กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไป
ดําเนินการ  5  ข้ันตอน  ประกอบด้วย 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  โดยจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและนํา
ประเด็นปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา โดยประเด็นหลักในการพัฒนาต้อง
กําหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) โดยการกําหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม่และเพ่ิมเติมโครงการสําหรับปี พ.ศ.2558 
โดยมีการยึดถือแนวคิด  “สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”  

 ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมประเด็น หลักการ
พัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการมาจัดลําดับข้อมูลและจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
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 ข้ันตอนท่ี 4 ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้

ความเห็นชอบ 
 ข้ันตอนท่ี 5 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วผู้บริหาร

ท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางการทํางานขององค์การบริหาร          
ส่วนตําบล  โดยเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงการทํางาน  และเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารจัดการ  
โดยถือได้ว่าเป็นคู่มือการบริหารงานท่ีสําคัญสําหรับผู้บริหาร  เป็นคู่มือในการติดตามผลการดําเนินงานสําหรับ
สมาชิกสภาฯ  และเป็นเข็มทิศหลักสําหรับพนักงาน  เพราะแผนพัฒนาสามปีเป็นข้อมูลหลักในการจัดทํา
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ทําให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเกิดประสิทธิภาพ  อันจะ
ส่งผลดีถึงประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร  และส่งผลดีถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินต่อไปด้วย 
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ส่วนท่ี  2 

สภาพท่ัวไป  และข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1.  สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 1.1  ประวัติความเป็นมา 
 ประวัติความเป็นมาของตําบลเขากระปุกนั้น  เดิมอยู่ในเขตปกครองของตําบลกลัดหลวง  อําเภอ        
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศจัดต้ังเป็นตําบลเขากระปุกเม่ือ พ.ศ.2527  พ้ืนท่ีเดิมเป็นเขตป่าไม้  ประชาชน
จากท้องถ่ินอ่ืนได้เข้ามาจับจองท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร และโดยการจัดสรรของทางราชการตามโครงการตาม
แนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ตําบลเขากระปุกมีถํ้าอยู่หลายแห่ง 
คือ หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 9 ซ่ึงจากคําบอกเล่าท่ีสืบต่อกันมาว่าถํ้าเหล่านี้มีเครื่องป้ันดินเผาท่ีมีลักษณะ
คล้ายกระปุก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ถํ้าเขากระปุก” จึงเป็นท่ีมาของตําบลในปัจจุบัน 
 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล            
พ.ศ. 2538 มีผลให้สภาตําบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ย                   
ไม่ตํ่ากว่าปีละ 150,000 บาท อาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลได้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้        
สภาตําบลเขากระปุกเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เม่ือ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา 
 

 1.2  สถานท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ   อาณาเขต 
 ท่ีตั้ง  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกอยู่ห่างจากตัวอําเภอท่ายางไปทางทิศใต้  ประมาณ 32  
กิโลเมตร  สภาพพ้ืนท่ีทางตอนกลางของตําบลเป็นท่ีราบสูง  ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับป่าไม้  ได้แก่         
ป่าหนองกระทุ่ม ป่ายางน้ํากลัดใต้และยางน้ํากลัดเหนือ 
 พ้ืนท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 149,252 ไร่ หรือ 238.80 ตาราง
กิโลเมตร มีหมู่บ้าน จํานวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น   
 -  หมู่บ้านในโครงการพระราชประสงค์ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  6 , 8, 9, 11, 13 และ 14 
 -  หมู่บ้านปกติ 8  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 และ 12 
อาณาเขต 
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 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนดเขตตําบลในท้องท่ีอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ตําบลเขากระปุกมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ 
 ติดต่อกับตําบลกลัดหลวง ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ห้วยหินลาดบริเวณพิกัด NQ  673028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาน้ําหยด เขาพุข้ีลิง                
เขาพุปะคํา เขาหนองขุย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามห้วยมะแฟ้ม ห้วยหินเพลิง ติดกับถนน รพช.     
สายยางชุม – หนองโรง ท่ีบริเวณพิกัด NQ 851129 ไปทางทิศตะวันออกตามลําห้วยหินเพลิงกับถนน รพช. 
สายเขาลูกช้าง – หนองโรง ท่ีบริเวณพิกัด NQ 868111 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายเขาลูกช้าง – หนอง
โรง ตัดกับห้วยพังพอนท่ีบริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวห้วยพังพอน  สิ้นสุดท่ี              
จุดบรรจบห้วยพังพอน  ห้วยหินเพลิงและห้วยธรรมชาติ  บนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณพิกัด NQ  913131 
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก 
 ติดต่อกับตําบลเขาใหญ่ ตําบลห้วยทรายเหนือ ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบห้วยพังพอน ห้วยหินเพลิงและลําห้วยธรรมชาติบนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณ
พิกัด NQ 913131 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขาผ่านยอดเขาพะยอม บริเวณพิกัด NQ 914094 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวพ้ืนท่ีราบบรรจบกับถนนสายหนองพลับกับถนนสายทุ่งเคล็ด –  หนองโรง  บริเวณ
พิกัด NQ 881071 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยโรง ถึงบริเวณพิกัด NQ 853078 ไปทางทิศใต้ตามแนวห้วย
โรงถึงสถานีอนามัยบ้านรางจิก บริเวณพิกัด NQ 850025 ไปทางทิศใต้ตามถนนสายหนองพลับ – ยางชุม  
สิ้นสุดท่ีจุดตัดถนนสายหนองพลับ – ยางชุม กับลําห้วยไม้ตาย บริเวณพิกัด NP 821947 รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ  30  กิโลเมตร 
ทิศใต้ 
 ติดต่อกับตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสาย
หนองพลับตัดกับห้วยไม้ตายบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตายตัดผ่านถนน 
รพช. บริเวณพิกัด NP 808945 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตายถึงสันเขาถํ้าดิน  บริเวณพิกัด               
NP 784928 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาผ่านบริเวณพิกัด NP 773933 , NP 764939,              
NP 756941, NP 754947 ,NP 751952 , NP 744966 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านบริเวณพิกัด NP 728969 ไป
ทางทิศตะวันตกผ่านพิกัด NP 706974  และ  NP 690974 ถึงบริเวณสันเขาพิกัด NP 679977 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวสันเขาสิ้นสุดท่ีแนวสันเขาบริเวณพิกัด  NP 675970  รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ  24  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก 
 ติดต่อกับตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวสันเขา 
บริเวณพิกัด  NP 675970 ผ่านเนิน 530 ไปทางทิศเหนือตามแนวลําห้วยหินลาดสิ้นสุดท่ีห้วยหินลาด บริเวณ
พิกัด NQ 673028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร 
 
ประชากรตําบลเขากระปุก 
 ชาย   3,629 คน 
 หญิง   3,713 คน 
 รวม   7,342 คน 
 จํานวนครัวเรือน  1,754 ครัวเรือน 

  ข้อมูล  :  สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอท่ายาง (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2555) 
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2.  ด้านสภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 การคมนาคม 
 2.1.1 ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก มีดังนี้ 
    1. ถนนดิน จํานวน 22 สาย ความยาว 12.75 กิโลเมตร 
    2. ถนนลูกรัง 181 สาย ความยาว 172.10 กิโลเมตร 
    3. ถนนคอนกรีต จํานวน 5 สาย ความยาว 2.65 กิโลเมตร 
    4. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 37 สาย ความยาว 18.12 กิโลเมตร 
 2.2.2 ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ๆ  
    1. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความยาว 2.30 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
 2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 36.00 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรม         
ทางหลวงชนบท 
 3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 31.40 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของทางหลวง
แผ่นดิน 
 
 2.2 การไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  มีลักษณะใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้า
สาธารณะตามริมถนน  ซ่ึงการจําหน่ายไฟฟ้าท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมีหลายประเภท ได้แก่            
บ้านท่ีอยู่อาศัย อุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนราชการ ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน องค์การบริหาร         
ส่วนตําบลเขากระปุก  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บํารุงรักษา ตามความจําเป็นอัน
จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ  
 2.3 การพัฒนาแหล่งน้ํา 
 แหล่งน้ําขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ซ่ึงมีการพัฒนาให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การได้  
ดังนี้ 
   1.  ลําห้วย จํานวน  33 แห่ง 
   2.  ฝาย  จํานวน  25 แห่ง 
   3.  สระน้ํา จํานวน          129 แห่ง 
   4.  อ่างเก็บน้ํา จํานวน    5 แห่ง 
   5.  บ่อบาดาล จํานวน  90   บ่อ  
   6.  ประปา จํานวน  29 แห่ง 

2.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 ประเภทการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ประกอบด้วย 
 -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จํานวน  19  ตู้ 
 -  ประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
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  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรรม  ได้แก่  ทําสวน  
ทําไร่  และเลี้ยงสัตว์  พืชผลท่ีสําคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สับปะรด  กล้วย  ชมพู่  มะเขือเทศ  ฯลฯ  
นอกจากนั้นทําอาชีพ  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์   
 
4.  ด้านสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  1.  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 6  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  แห่ง) 
  1.1  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว  หมู่ท่ี  2 
   1.2  โรงเรียนบ้านเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 
   1.3  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่  หมู่ท่ี  5    
   1.4  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี  9  (ขยายโอกาส) 
   1.5  โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ท่ี  8  (ขยายโอกาส) 
  1.6  โรงเรียนบ้านหนองโรง  หมู่ท่ี  12  (ขยายโอกาส) 
   2.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง 
   3.  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  14  แห่ง 
         4.  หอกระจายข่าว  จํานวน  4  แห่ง  และเสียงตามสาย  จํานวน  10  แห่ง 
   5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง 
              5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก) หมู่ท่ี 3 
          5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ท่ี 8 
          5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี 9 
         5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง  หมู่ท่ี 12 
 4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   
  วัด  จํานวน  6  แห่ง  และมัสยิด  1  แห่ง 
  1.  วัดหนองตาฉาว  หมู่ท่ี  2   
  2.  วัดเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 
   3.  วัดหนองโรง  หมู่ท่ี  4 
  4.  วัดหนองเอ้ือง หมู่ท่ี  6 
  5.  วัดโป่งเกตุ  หมู่ท่ี  9     
  6.  วัดหุบเฉลา  หมู่ท่ี  13 
  7.  มัสยิดอัซซิกรอ 2 หมู่ท่ี  10 
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4.3  ข้อมูลหมู่บ้านตําบลเขากระปุก 
  ประชากร 

    ช่ือหมู่บ้าน                   ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
 ชาย  หญิง 

  รวม 
จํานวน 

ครัวเรือน 
บ้านหนองโรง นายเฉลียว  พาทิพย์  243  237   480 108 
บ้านหนองตาฉาว นางสมศรี  อินทราพงษ์  374  378   752 174 
บ้านเขากระปุก นายประชุม  เดชวัน  259  282   541 117 
บ้านบ่อประหัง นายธีรพล  พันธ์ประดิษฐ์  323  360   683 177 
บ้านหนองคอไก่ นายบุญลือ  เอ่ียมสะอาด  279  266   545 132 
บ้านหนองเอ้ือง นายประชุม  เทียนงาม  282  312   594 138 
บ้านหนองซอ นายหลิ่ม  แซ่เฉ่ีย    56    53   109 24 
บ้านหุบเฉลา นายพงษ์เพชร  จิตระวัง  284   309   593 141 
บ้านโป่งเกตุ นายธนู  ปานทิพย์  (กํานันตําบลเขากระปุก)  382   368   750 187 
บ้านห้วยหินเพลิง นางโสภิศตา  เพ็งอุดม   232   209   441 119 
บ้านโป่งเกตุบน นายชุบ  วันชะนะ  303   291   594 125 
บ้านหนองโรงล่าง นายแล  น้อยศิริ  206   259   465 122 
บ้านเขาอ่างแก้ว นายวินัย  คงแจ่ม              273   258   531 126 
บ้านผาน้ําหยด นายศักด์ิสิทธิ์  สุขเอ่ียม  133   131   264  64 
                                                    รวม 3,629 3,713 7,342 1,754 

 

5.  ด้านการเมืองการบริหาร 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
  1.  นายธีรพงษ์ เอ่ียมสะอาด  นายก อบต.เขากระปุก 
  2.  นายณฐพล น้อยสําราญ   รองนายก อบต.เขากระปุก 
  3.  นายพยนต์ บรรทม  รองนายก อบต.เขากระปุก 
  4.  นายยงยุทธ์ เอ่ียมพันธุ์  เลขานุการนายก อบต.เขากระปุก 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 28 คน 
  1. นายโอภาส เพ็งอุดม  ประธานสภา อบต.เขากระปุก 
  2. นายสมพล จันทร์หร่าย  รองประธานสภา อบต.เขากระปุก 
  3. นายวิเชียร ป่ินเพชร  เลขานุการสภา อบต.เขากระปุก 
  4. นายจรัญ นุชสําอาง  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 1 
  5. น.ส.ชูชีพ โพธิ์ทอง  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 1 
  6. นายสุดใจ กฐินเทศ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 2 
  7. นายโกศล แตงเกตุ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 2 
  8. นายสาโรจน ์ อดิศัยสัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 3 
  9. นางองุ่น แก้วเมืองเพชร สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 3 
  10. นายจําลอง คนเชี่ยว  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 4 
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  11. นายสมิตร เอ่ียมพันธุ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 4 
  12. นายชุบ เกตุกร  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 5 
  13. นายบุญธรรม ทองรอด  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 5 
  14. นายสมชาติ ศรีสุขา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 6 
  15. นายประดับ วัสสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 6 
  16. นายฉัตรพงษ์ ไพจิตร  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 7 
  17. น.ส.ทองสุก เนียมศรี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 7 
  18. นายสําราญ แดงศิริ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 8 
  19. นายวิลาศ สัมมาชีพ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 8 
  20. นายเกษม อรัญพันธ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 9 
  21. นายสมหวัง โสภา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 10 
  22. นายดําเนิน  เกตุรัตน์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 11 
  23. นายสมชาย ทองดอนเหมือน สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 11  
  24. นายช้อย สว่างดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 12 
  25. นางทองดี สว่างดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 12  
  26. นายถวิล พ่วงอินทร์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 13 
  27. นายประเสริฐ เต็มดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 14 
  28. นายบุญล้น สุขจํารูญ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 14 
  จํานวนบุคลากร  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  มีจํานวน  28  คน 
   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
   1. นายอนวัช พลอยบุศย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 7 , 
          รักษาการหัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. 
   2. นางสาวชนัญชิดา ตัณฑวงค์  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
   3. นายกรุง ม่วงสวาสดิ  นักพัฒนาชุมชน 3 
  4. ว่าท่ี ร.ต.หญิงชนัญชิดา   อิทธิธรรมนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ 2 
  5. นายรณกร   นาคสิงห์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 
  6. นางสาววีนา จันทร์สุขพุ่ม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
   7. นางสาวประไพ สุขชัย  นักการภารโรง 
   8. นายอุเทน พงศนาค  พนักงานขับรถยนต์ 
   9. นายสมโภช คําสวน  คนงานท่ัวไป 
 

 ส่วนการคลัง 
  10. นางพวงเพชร ขําสี หัวหน้าส่วนการคลัง (จนท.บริหารงานการเงินและบญัชี 6) 
  11. นางสาวิตรี เนียมศรี  นักวิชาการพัสดุ 4 
  12. นางสาวนงเยาว์ ทับทิมแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 3 
  13. นายสุรพงษ์ ปานรอด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 
  14. นางสาวนิสารัตน์ ปรีดามีสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
  

 ส่วนโยธา 
  15. นายพละ ช้างนะ  หัวหน้าส่วนโยธา (จนท.บริหารงานช่าง 5) 

 16. นายณรงค์ ใจกล้า  นายช่างโยธา 3 
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 17. นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง  เจ้าพนักงานธุรการ 3 
 18. นายนุชา ปลั่งเอ่ียม  ช่างโยธา 1 
 19. นายชรินทร์ ชาญณรงค์  พนักงานผลิตน้ําประปา 
 20. นายอภิวัฒน์ สุขพลาย  พนักงานผลิตน้ําประปา 
 21. นายธีระศักด์ิ ตาละลักษณ์ธนดล พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา 
 22. นายเดชา มุ่งดี   พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา 
 

 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   23. นายอนวัช พลอยบุศย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 7 , 
          รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  24. นายจิรโรจน ์ ทับทิม  นักวิชาการศึกษา 5 
  25. นางสาวศิริขวัญ พรายมี  เจ้าพนักงานธุรการ 3 

 26. นางสาวรัชนีย์ สีเหลือง  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองโรง  
 27. นางสาวชาลินี รวยทรัพย์  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

   28. นางทัศนีย์ นิ่มทรัพย์  ผู้ดูแลเด็กอนบุาลและปฐมวัย ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกชา้ง  
   29. นางสาวกรกันยา แสงสว่าง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านโป่งเกตุ 

 

6.  ข้อมูลอ่ืน  ๆ 
  6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  
   6.1.1 ป่าชุมชนเขาสน (ป่าสนสองใบ) ในเขตป่าสงวนชะอํา – บ้านหนองโรง ในหมู่ท่ี 1 , 10 และ 12 
   6.1.2 แร่หินสี  แร่หินอ่อน  ป่าสงวนแห่งชาติยางน้ํากลัดใต้  หมู่ท่ี  6 , 8 , 11  และ  13  
   6.1.3 ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  หมู่ท่ี 8  และ  14 
  6.2  สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
    6.2.1 ถํ้าเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 
    6.2.2 ป่าสนสองใบ  หมู่ท่ี  10 
    6.2.3 น้ําตกผาน้ําหยด  หมู่ท่ี  14   
  6.3  สถานท่ีสําคัญในตําบล 
       6.3.1 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ หมู่ท่ี 5 
    6.3.2 ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ท่ี 5 
  6.4  มวลชนจัดตั้ง 
   6.3.1 ลูกเสือชาวบ้าน    1  รุน่   จํานวน      75     คน 
   6.3.2 อาสาพิทักษ์ป่า     1  รุน่  จํานวน     120     คน 
   6.3.3 กลุ่มแม่บ้าน                  จํานวน      14     หมู่   
   6.3.4 อปพร.     หมู่บ้าน/ตําบล  จํานวน      58     คน 
   6.3.5 อสม.          จํานวน    115     คน 
  6.5  ศูนย์/กลุ่มพัฒนาชุมชนของตําบลเขากระปุก 
   ศูนย์ข้อมูลระดับตําบล  1 แห่ง 
   กลุ่มออมทรัพย์   2 กลุ่ม หมู่ท่ี  4,9  และ  หมู่ท่ี  13 
   กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 5 กลุ่ม 
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  3 แห่ง 
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 ส่วนท่ี  3   

 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis ) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ป่าไม้  น้ําตก  
อ่างเก็บน้ํา 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดสมบูรณ์ 

3. มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีทํารายได้ให้แก่
ตําบล  ได้แก่  สับปะรด  อ้อย 

1. ขาดการบริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีเป็น
ระบบ 

2. เกษตรกรยังขาดความรู้เก่ียวกับการบริหาร
จัดการท่ีดีเก่ียวกับระบบการผลิตและระบบ
การตลาด 

3. องค์กรชุมชนยังขาดความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วม 

 
โอกาส อุปสรรค 

1. นโยบายส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวทําให้มีโอกาสท่ีจะได้รับความสนใจ
จากนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

2. ความสนใจในการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ทําให้
มี โ อ ก าส ใ น กา ร พั ฒน า ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
หลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

 
 

1. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ
ปัญหาน้ําท่วม  ปัญหาภัยแล้งซ่ึงทําให้เกิด
ความเสียหายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวแก่ราษฎรเป็นจํานวนมาก  

2. ปัญหาการขาดงบประมาณในการดําเนินการ
ในโครงการต่าง ๆ 
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  3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

           ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาสามปี 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 126 170,075,400.00 23 6,818,319.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

38 9,997,700.00 31 8,941,081.30 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 620,000.00 3 64,360.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิ
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

2 620,000.00 1 19,465.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

4 50,000.00 3 8,780.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

7 285,000.00 5 197,525.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดี
ในองค์กร และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

27 3,141,950.00 19 2,260,101.00 

รวม 210 184,790,050.00 85 18,309,631.30 

 
  3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

      1.  การดําเนนิการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ให้อยู่สภาพท่ีใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย สําหรับ
ประชาชนผู้สัญจรไปมา 
  2. มีการดําเนินการสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้าน และซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในหมู่บ้านเพ่ือให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
  3. มีการดําเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง 
 2.  การดําเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1. มีการจัดบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกท้ังยังสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และ
อาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง และเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในตําบลเขากระปุก จํานวน 6 แห่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาท่ีดีสมวัย 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนัก
ถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นพลังท่ีสําคัญของท้องถ่ินและของประเทศ โดยสนับสนุนท้ัง
ทางด้านกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เช่น การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนตําบลเขากระปุกในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้ให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตําบล 

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในตําบลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานระดับอําเภอในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม               
ยาเสพติด เช่น การสนับสนุนการดําเนินงานของ ศตส.อําเภอท่ายางตามโครงการต่าง ๆ  
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5. มีการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตําบลเขากระปุก เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพบปะประจําเดือนของ
ผู้สูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของทุกเดือน เพ่ือตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกาย และให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทํากิจกรรมสันทนาการร่วมกัน 

6. มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก มีการดําเนินการฉีดพ่นหมอก
ควันและใส่ทรายเคมีลงในภาชนะบรรจุน้ํา ท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือลดอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มีการ
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขเพ่ือฉีดให้กับสุนัขในตําบลเขากระปุก  
 3.  การดําเนนิการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1. มีการต้ังศูนย์อํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ เพ่ือคอยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
  2. มีการแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในตําบลเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงภัยแล้ง 
  3. มีการช่วยเหลือผู้ท่ีประสบสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า โดยการซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในตําบล  
 4. การดําเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - มีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก บริเวณท่ีสาธารณะ สองข้างถนน สระน้ํา ลําห้วย ฝาย และอ่างเก็บน้ํา 
เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับประชาชนและเยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในตําบล 
 5. การดําเนินการพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา  เพ่ือให้
เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ินเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย และมีการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
 6.  การดําเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.                
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร               
ต่าง ๆ  
  2. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ อบต. 
ร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ เป็นการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญ 
  3. มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ เพ่ือให้
ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแส
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าใน
ภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมข้ึน และมีภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแกร่งแตกต่างกันไปท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีอ่อนแอ 
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมท่ีดี
งามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความม่ันคง
ของประเทศ จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนท่ีมีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทาง

15 
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เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน
ในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก 
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม      
“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ัง
เสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” 
จะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถ่ิน 
   นําหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ และนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล โดยยึดพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายของท้องถ่ิน โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล และปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซ่ึงนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ท้ังนี้ ได้ผ่านกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558) 
แล้ว ซ่ึงเป็นเครื่องมือกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน เพ่ือมุ่งพัฒนาให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือนําไปสู่
การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ทุกข้ันตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของ
ท้องถ่ิน จึงมีแผนแม่บท และแผนการดําเนินงานรองรับการนําไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 มีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ        
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 90 โครงการ จํานวนเงิน 
19,881,235.94 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม 85 โครงการ จํานวนเงิน 18,309,631.30 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 85 โครงการ จํานวนเงิน 18,309,631.30 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 
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แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงการ
พ้ืนฐาน 

126.0 170.08 23.0 7.05 23.0 6.82 23.0 6.82 23.0 6.82 

2.2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

38.0 10.00 33.0 9.71 31.0 8.94 31.0 8.94 31.0 8.94 

3.3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

6.0 0.62 3.0 0.47 3.0 0.06 3.0 0.06 3.0 0.06 

4.4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2.0 0.62 2.0 0.62 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

5.5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

4.0 0.05 3.0 0.03 3.0 0.01 3.0 0.01 3.0 0.01 

6.6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

7.0 0.28 7.0 0.25 5.0 0.20 5.0 0.20 5.0 0.20 

7.7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน
องค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

27.0 3.14 21.0 2.65 19.0 2.26 19.0 2.26 19.0 2.26 
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แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงาน/อนุมัติงบประมาณ/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย/
ดําเนินการ 100% แล้วขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
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แผนการดําเนินงาน

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

ดําเนินการ 100%

 
แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณในแผนการดําเนินงาน/อนุมัติงบประมาณ/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย/
ดําเนินการ 100% แล้วขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนท่ี  4 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 “เขากระปุกมีสาธารณูปโภคเพียบพร้อม  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติดี                  
 ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีการบริหารจัดการที่ดี    

จากการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
4.2  พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน 
 3.  พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  สนับสนุนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 5.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน 
 6.  พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดํารงชีพ 
 2.  ประชาชนมีความรู้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีสุขภาพแข็งแรง   
 3.  ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 5.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
 6.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า และท่อระบายน้ํา 
      2.  แนวทางพัฒนาแหล่งน้ํา  และระบบประปา 
    3.  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
    4.  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่าง ๆ  
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           1.  แนวทางการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
      2.  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรคติดต่อ 
      3.  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
      4.  แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1.  แนวทางการรักษาความเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      2.  แนวทางการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
      1.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 
      2.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      1.  แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2.  แนวทางการบําบัดและจัดการขยะ 
 6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
       แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      1.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร 
      2.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
      3.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
      4.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 
      5.  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และสถาบันของชาติ 
4.5  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.  พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา ฯลฯ 
            2.  พัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปาหมู่บ้าน 
            3.  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ท่ัวถึง  พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
            4.  จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
            5.  พัฒนาระบบจราจร 
            6.  วางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เหมาะสม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            1.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
            2.  พัฒนาการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบ 
            3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรคติดต่อ (เช่นโรค
เอดส์ วัณโรค ฯลฯ) 
           4.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
           5.  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
           6.  ปรับปรุงแหล่งชมุชนแออัด และจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
           1.  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           2.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
           3.  ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทา             
สาธารณภัย 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
            1.  ส่งเสริมการผลติ ผัก  ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
            2.  สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
            3.  สนับสนุนให้ โรงงานอุตสาหกรรมใช้ เทคโนโลยีการผลิต ท่ีสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อ
สภาพแวดล้อม 
            4.  ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
            5.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 
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       6.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการส่งเสริม
ตลาดนัดนักท่องเท่ียวกลุ่มประชุมสัมมนา-นันทนาการ  และสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวหลัก (ทะเล 
ป่า เขา) 
            7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
            8.  อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            1.  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            2.  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            3.  บําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            4.  ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            5.  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
            6.  บําบัดและจัดการขยะ 
            7.  ป้องกันอุทกภัย 
            8.  พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง  แม่น้ําสายหลัก  และแหล่งน้ําธรรมชาติ 
            9.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
            1.  ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
            2.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
            1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร 
            2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
            3.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
            4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 
            5.  ส่งเสริมความรู้  ความสนใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน 
            6.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
            7.  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 
4.6  นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี 
 “เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีชีวิต น่าอยู่ น่าเท่ียว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล” 
พันธกิจ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยระดมพลัง การมีพลัง การมีส่วนร่วมเชิง           
บูรณาการของทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 2. เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือให้ใช้แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพเป็น
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกําหนดตําแหน่งตามศักยภาพภูมิสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัด 
 2. ลดปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย 
 1.1 ส่งเสริมการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรเป้าหมาย และอาหารปลอดภัย 
 1.2 สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีปลอดภัย 
และได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
 1.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตร 
 1.4 ส่งเสริมและขยายผลการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี                 
ทุกอําเภอ 
 1.5 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน 
 1.6 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ท้ังในและต่างประเทศ 
 1.7 พัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตด้านเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
 2. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท่ีมีชีวิต น่าเท่ียว 
 2.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ภูมิทัศน์และกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ                  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และโครงการอันเนื่องมาจากระราชดําริ 
 2.2 ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก 
 2.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 
 2.4 พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง 
 2.5 บูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวของทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงการท่องเท่ียวระหว่าง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3. เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
 3.1 ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากมลพิษ ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีได้รับมาตรฐาน 
 3.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
และแม่น้ํา 
 3.3 เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 3.4 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน 
 3.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
 4. เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม 
 4.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
 4.2 สร้างจิตสํานึกและค่านิยมท่ีถูกต้องแก่กลุ่มเยาวชน 
 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs 
 4.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ รวมท้ัง
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 4.5 พัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.7  นโยบายการพัฒนาอําเภอท่ายาง 
วิสัยทัศน์ 

“ ท่ายางเมืองเกษตร  คุณภาพปลอดภัย  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

-19- 



 
ภารกิจในการพัฒนาอําเภอ   

 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ด้านการพัฒนาการบริหารและการเมือง 
7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์การพัฒนาอําเภอ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 

    1.1 เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  ปลอดภัย 
  1.2 เพ่ือจัดให้มีน้ําอุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ  รวมถึงพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําต่างๆให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
  1.3 เพ่ือส่งเสริมการเกษตรครบวงจรในด้านการสํารวจ  การวางแผนผลิต  การตลาด  การแปรรูป
ผลผลิต 
 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพ  การจัดการบริหารและสวัสดิการแก่สมาชิก
กลุ่ม 
   2.3 ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
   2.4 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการตลาดให้เข้มแข็ง  รวมท้ังการสร้างเครือข่าย
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการทําหน้าท่ีตามฐานะในครอบครัวอย่างเก้ือกูลและเอ้ืออาทรต่อกัน  

เพ่ือให้ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  รวมถึงการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  1. เพ่ือปลูกฝังเยาวชนในด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง 

   2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทรัพยากรชุมชน 
         3. เพ่ือพัฒนาประชาชนให้เกิดความพร้อมในการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
     4. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการศึกษา  โดยระบบสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับท้องถ่ิน  เพ่ือส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   1. เพ่ือให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ังถึง 
   2. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
   3. เพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
   4. เพ่ือพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 
 

-20- 



 
 6. ด้านการพัฒนาการบริหารและการเมือง 
   1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน  ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจ  

บทบาท  อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองต่างๆ 
   2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกทางการเมือง  โดยมีการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสํานึกทางการเมือง        

ท่ีดีให้แก่ นักการเมืองท้องถ่ิน 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ  หน้าท่ีของตน  ตามระบอบประชาธิปไตยและ         

ทําหน้าท่ีได้เต็มความสามารถ 
 7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
   2. เพ่ือจัดให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยและท่ีท้ิงขยะอย่างเป็นระบบ 
 8. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
   1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
   2. เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้ความรู้การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
 3. เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
4.8  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
นโยบายโดยสรุปเป็นด้านต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 2.  นโยบายด้านสังคม 
 3.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 4.  นโยบายด้านแหล่งน้ํา 
 5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการและการเมือง 
 6.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
 7.  นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  การศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
 8.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
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ส่วนที่   5 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556 – 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

 

ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 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 

51 16,386,150 71 153,602,700 77 44,623,750 199 214,612,600 

1.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปา 47 20,427,100 68 96,162,800 76 106,042,400 191 222,632,300 

1.3  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 1 100,000 5 4,535,000 16 25,082,500 22 29,717,500 

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและ 
ป้ายบอกซอยต่าง ๆ 

- - 2 250,000 2 250,000 4 500,000 

รวม 99 36,913,250 146 254,550,500 171 175,998,650 416 467,462,400 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

        

2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 20 4,796,860 19 4,755,800 26 9,487,400 65 19,040,060 

2.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและโรคติดต่อ 

24 735,000 27 655,000 23 525,000 74 1,915,000 

2.3 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดบั 4 225,000 6 5,625,000 17 9,832,700 27 15,682,700 

2.4 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 7 7,500,000 9 7,638,000 8 7,636,000 24 22,774,000 

รวม 55 13,256,860 61 18,673,800 74 27,481,100 190 59,411,760 

 

-22- 



 
ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 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 

6 590,000 6 590,000 6 590,000 18 1,770,000 

3.2 แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - - 2 2,197,500 1 2,119,000 3 4,316,500 

รวม 6 590,000 8 2,787,500 7 2,709,000 21 6,086,500 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว               

        

4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 2 95,000 4 225,000 4 225,000 10 545,000 

4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร ์
และศิลปวัฒนธรรม   

1 80,000 3 2,080,000 2 180,000 6 2,340,000 

รวม 3 175,000 7 2,305,000 6 405,000 16 2,885,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

        

5.1 แนวทางการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 40,000 4 50,000 4 50,000 11 140,000 

5.2 แนวทางการบําบัดและจัดการขยะ 2 50,000 4 2,244,000 2 25,000 8 2,319,000 

รวม 5 90,000 8 2,294,000 6 75,000 19 2,459,000 
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ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 รวม  3  ปี 

ยุทธศาสตร์ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                 
 แนวทางการส่งเสรมิและเผยแพร ่ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ี 5 170,000 7 220,000 6 180,000 18 570,000 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น                 

รวม 8 300,000 7 260,000 7 260,000 22 820,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กรและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน                 

7.1 แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร 5 205,000 5 205,000 5 205,000 15 615,000 

7.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 3 652,000 4 902,000 4 902,000 11 2,456,000 

7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 6 1,204,700 7 519,200 3 106,050 16 1,829,950 
7.4 แนวทางการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

2 40,000 13 1,796,000 14 3,212,500 29 5,048,500 

7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
สถาบันสําคัญของชาต ิ

6 495,000 5 195,000 5 195,000 16 885,000 

รวม  22 2,596,700 34 3,617,200 31 4,620,550 87 10,834,450 

รวมทั้งสิ้น 198 53,921,810 271 284,488,000 302 211,549,300 771 549,959,110 
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 รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556 – 2558) 

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

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 
ซอยเกษตร 1  

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 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 1  
แยกจากซอยเกษตร 1 (บริเวณทางเข้า
ไร่นายสนอง – นายนิตย์ นชุสาํอาง 
และนายสาํเริง วงษ์แก้วเกตุ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 250 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

110,600 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 1  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ซอยบ้านนางสวาท  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

36,400 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 2  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

4 โครงการวางท่อระบายน้ํา/ปรับปรุง
ท่อระบายน้ํา หมู่ที ่2  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ/ปรับปรุง
ท่อระบายน้ํา หมู่ที ่2 ดังนี ้
- วางท่อระบายน้าํซอย 2 
(หน้าศาลากองทุนฯ) โดย
วางท่อ Ø 1.00 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน 

278,100 
(อบต.) 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   

- ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
บริเวณข้างบา้นนางอุษา 
อินทราพงษ์ โดยวางท่อ Ø 
1.00 เมตร จํานวน 1 แถว 
- ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ซอย 4 (ทางเข้าบา้นหมอรี่ 
- บ้านนายพุด) โดยวางท่อ 
Ø 0.60 เมตร จํานวน 4 
แห่ง 
- ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ถนนสายหนองตาฉาว
เชื่อมต่อซอยป่าลาน หมู่ที่ 
7 โดยวางท่อ Ø 1.00 เมตร 
จํานวน 1 แถว 

 

  

 

 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ซอยบ้านหมอรี่  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

12,100 
(อบต.) 

 

- - เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 6 (ลาํห้วยลุงพัน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

164,200 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 11 (ตรงข้ามอนามัย)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 650 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

182,900 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 3  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

8 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 

9 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่ 3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ หมู่ที่ 3 
ดังนี ้
- วางท่อระบายน้าํซอยบา้น 
นางประนอม  รุ่งเรือง โดย
วางท่อ คสล. Ø 0.50 เมตร 
- วางท่อระบายน้าํซอยเข้า
ไร่นางทองหล่อ  สุขอ่อน 
โดยวางท่อระบายน้าํ คสล. 
Ø 0.50 เมตร 

19,000 
(อบต.) 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย
บ้านน้ําโจน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

3,262,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 4  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

11 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ หมู่ที่ 4 
ดังนี ้
- วางท่อระบายน้าํบริเวณ
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน 
โดยวางท่อ คสล. Ø 0.40 
เมตร ระยะทาง 656 เมตร 
พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ํา 
- วางท่อระบายน้าํซอยบา้น
ลุงทับ โดยวางท่อระบายน้าํ 
คสล. Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน (เปลี่ยน
ขนาดท่อ) 
- วางท่อระบายน้าํบา้น 
น้ําโจน โดยวางท่อระบาย
น้ํา คสล.  Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน 
- วางท่อระบายน้าํพร้อม
ก่อสร้างหูช้าง ซอย 5 โดย
วางท่อระบายน้าํ คสล. Ø 
1.00 เมตร จํานวน 10 
ท่อน 

165,000 
(อบต.) 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 4 (ซอยบ้านลงุหนู - 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 

13 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 

14 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 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15
เมตร 

312,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
ซอย 13 (บ้านนายชัยวัฒน์  สร้อยสม)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

243,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 

-29- 



 
 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
(ตัดเลาะชายเขา ซอย 9 สูโ่ครงการ 
ชั่งหัวมันตามพระราชดําริ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

750,600 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านนายบรรเจิด สอนบุญ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

160,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 5  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

19 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 

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 9 (บา้นนายทูน  ภู่ผึง้) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

196,500 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 6  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

21 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

22 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6 
ซอย 18 เชื่อมซอย 11 (บริเวณบ้าน
นายสบื ขันธ์ทรัพย์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้ 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด  
จํานวน 1 แห่ง 

500,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 6  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 18 (บ้านตาแสง) 

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 

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
ซอย 5 เชื่อมเขาเจดีย์  

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 

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ซอยภายในหมู่บ้านหนองซอ 

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 

26 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยกลาง (บริเวณบ้านตาหนัน่)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 470  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

160,400 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอย 2 (จากบ้านนายแก้วเชื่อม
ถนนลาดยาง)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,700  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

398,700 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย 4   
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา  0.05  เมตร 

396,000 
(อบต.) 

 
 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

30 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 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  
ซอย 7 เชื่อมต่อซอย 9  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

420,700 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

32 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่9  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ ดังนี ้
- วางท่อระบายน้าํซอย 5 
(บ้านลุงหล่อ) โดยวางท่อ 
คสล. Ø 0.60 เมตร  
จํานวน 1 แห่ง 
- วางท่อระบายน้าํซอย 7 
โดยวางท่อ คสล. Ø 0.30 
เมตร จํานวน 1 แห่ง 

20,000 
(อบต.) 

 
 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
ซอย 5 (บ้านลุงหล่อ ทับศรี – สุดซอย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

420,750 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
ซอย 8  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 850 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

331,900 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  
ซอย 7 (ถนนเข้าป่าสนสองใบ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

210,600 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 10 
ซอย 5  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เตร  
ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

507,400 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
ซอย 4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

231,600 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

38 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่11  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํบริเวณ 
สี่แยก ซอย 7 โดยวางท่อ 
คสล. Ø 0.60 เมตร 

152,000 
(อบต.) 

 

- - สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต-
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

960,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

40 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

41 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12   
บ้านเนินหนองโรง  
 

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 

42 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 
ซอยวังกระทะ (บ่อน้ํา)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

88,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13   
ซอยเศรษฐีน้ําใจ (ต่อจากของเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

524,000 
(อบต.) 

 
 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
ซอยไร่ตาฝา  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

112,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

45 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
ซอยเข้าท่าดี  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

247,500 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

47 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 14  
บ้านนายก๊ก  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้   
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง 

250,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอยบ้านนายบาง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5  เมตร  
ยาว  200  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

35,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอย 5  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

81,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
แยกตะเมาะน้อย  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

147,200 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 1 -14 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 – 14 และประชาชน
ทั่วไปที่ใช้เส้นทางได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 1 -14 
และประชาชนทัว่ไปได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลด
ปัญหาน้าํท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

52 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 -14 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 – 14 และประชาชน
ทั่วไปที่ใช้เส้นทางได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

- 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 1 -14 
และประชาชนทัว่ไปได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลด
ปัญหาน้าํท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 2 
(ซอยบ้านลุงวาลย์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 740 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 1,955,700 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

54 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่1  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํ  หมู่ที่ 1 
ดังนี ้
- วางท่อระบายน้าํซอยบา้น
นายเสือ โดยวางท่อ คสล. Ø 
0.60 เมตร 2 แห่ง จํานวน 
10 ท่อน 
- วางท่อระบายน้าํซอย
เกษตร 1 โดยวางท่อ  คสล. 
Ø 1.00 เมตร จํานวน 2  
แถว ๆ ละ 7 ท่อน 

- 72,400 
(อบต.) 

 
 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

55 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อตําบลไร่ใหม่พัฒนา  
(ถนนชายเขา หมู่ที่ 2 – ตําบลไร่ใหม่
พัฒนา) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 และประชาชนในตําบล
เขากระปุกได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

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

- 7,217,100 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 2 และ
ประชาชนในตําบล 
เขากระปุก ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

56 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านพี่แต๋ว)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 
 

- 639,000 
(อบต.) 

 
 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

57 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
หมู่ที่ 2 (บริเวณสระน้ําหนองตาฉาว) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 693,000 
(อบต.) 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ส่วนโยธา 

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ซอย 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 162,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ซอยป่าลาน (บริเวณบ้านลงุไล)้ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 161,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

60 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 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

61 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ลําห้วยลงุพัน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 495,000 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 10 (ซอยข้างโรงเรียนบ้าน 
เขากระปุก) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 950 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 192,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3 
เชื่อมต่อหมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 และ 7 ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 14,850,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 และ 
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

64 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
เชื่อมต่อหมู่ 7 (ซอย 13 เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 และ 7 ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,850 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 916,700 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 และ 
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

65 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3  
ซอยบ้านนายเฉลา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 450,800 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้มี
ถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
ซอย 5 (บริเวณบา้นลุงบวั - 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

67 โครงการซ่อมแซมถนนน้ําล้น หมู่ที่  4  
(บริเวณบ้านนายอรุณ)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนน้ําล้น  
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  30  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 6  เมตร 

- 1,172,400 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

68 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อตําบลห้วยทรายเหนือ (ซอย 3 
เชื่อมต่อตําบลห้วยทรายเหนือ) 
(โครงการประสานแผนฯ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 และประชาชนในตําบล
เขากระปุกได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 2,250,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
และประชาชนในตําบล 
เขากระปุก ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 4   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 1,188,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 2 
(บ้านนายบุตร สังสี)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 2,970,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 6 
(บ้านนายนัด หอมหวาน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 594,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

72 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 

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  
ซอยบ้านลุงปิน่ - นายไพโรจน์   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 220เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 39,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

74 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 

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอย 9 
(สายบ้านลุงไล้)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 2,899,600 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

76 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
ซอย 12 (ซอยบ้านตาต้อย)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 147,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5  ซอย 4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 2,970,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อตําบลกลัดหลวง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 14,850,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

79 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 6  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 8,316,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

80 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 1,188,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

81 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 6 (ซอยบ้านตาอินทร์)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 964,900 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

82 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 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

83 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านยายปิน่ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรังปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 111,500 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

84 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 9 (ซอยบ้านนายดาวรุ่ง – ซอย
ป่าลาน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 643,200 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 546,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

86 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6  
(บริเวณซอยตาหมึก) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 15 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- 1,094,200 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

87 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 15 (บ้านลงุคล้อย) 

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 

88 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 10 
(ซอยข้างวัดหนองเอื้อง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 1,485,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

89 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6 
(สระประมง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- 937,900 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

90 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 7 
เชื่อมซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 6,700,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 
(ภายในหมู่บา้น) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 5,940,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

92 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 

93 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 

94 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย 3 
เชื่อมต่อซอย 5 (วงเวียนหมู่บ้าน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 5,346,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย  1 
(ซอยแสนสุข)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  ยาว  810 
เมตร หนา  0.05  เมตร 

- 2,007,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

96 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ซอยบน (หนา้บา้นนายเปี๊ยก)  

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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

97 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 

98 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 

99 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 

100 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  
ซอย 5 เชื่อมซอย 6  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 1,136,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

101 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

102 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
เชื่อมระหว่างซอย 2 และซอย 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 378,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

103 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10  
ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 4,950,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

104 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
เชื่อมระหว่างซอย 1 และ 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

105 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11  
ซอย 5 เชื่อมซอย 7  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 6,621,500 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

106 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11  
ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 1,188,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

107 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11  
ซอย 1 เชื่อมซอย 5  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 500,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

108 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 12  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้ําบริเวณสาม
แยกโรงเรียนบ้านหนองโรง - 
สะพานบ้านคุณวิไล  โดยวาง
ท่อ คสล.  Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 850 เมตร พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก 

- 685,000 
(อบต.) 

 

- สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ส่วนโยธา 

109 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย 3 
(ซอยข้างโรงเรียนบา้นหนองโรง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 490 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 1,211,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

110 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12  
ซอย 7 (ซอยวังกระทะ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 4,492,100 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

111 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายหลัก หมู่ที่ 13 (ทางหลวงแผ่นดิน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 11,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- 22,022,500 
(ทางหลวง
แผ่นดิน) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

112 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  
ซอยสุขสมบูรณ์  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 1,395,900 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

113 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  
ซอยลุงกี  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 1,248,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

114 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13   
ซอยโคกเจริญ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
13 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 775 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 2,015,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 13 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

115 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 

116 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

117 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14      
ซอย 2 เชื่อมซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง  5 เมตร ยาว  1,700 
เมตร  หนา 0 .05 เมตร 

- 4,207,500 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

118 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 14 
ซอย 4 ห้วยหลวง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้   
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง 

- 400,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

119 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอย 4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0 .15  เมตร 

- 198,900 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

120 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
บ้านนายประกอบ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว  250 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

- 80,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

121 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
บริเวณตรงข้ามซอย 2 แยกต้นไทร  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  190 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 

- 213,900 
(อบต.) 

 

- ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

122 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 
ซอยบ้านนางพัน ทวีวงษ์  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 650 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 105,300 
(อบต.) 

 
 

ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

123 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 

124 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 

125 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 (ซอย 1 เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 และ 7 ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

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

- - 642,400 
(อบต.) 

 
 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 และ 
7 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

126 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
ซอย 4  (สายบา้นนายพุด – บ้าน 
ตาเบือน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 481,800 
(อบต.) 

 
 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

127 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
ซอย 2  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 187,600 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

128 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่  2
ซอยบ้านนางอุไร แตงรอด  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
2 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 126,400 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

129 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 

130 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 

131 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 14 
(บ้านลุงเปลี่ยน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  170 
เมตร หนา 0.05  เมตร 

- - 336,600 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

132 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านลุงหนู  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8 
เมตร  

- - 693,000 
(อบต.) 

 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

133 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 

134 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 12 
(ซอยป่าลาน)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
3 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 1,680,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

135 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 

136 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

137 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 

138 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 

139 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 

140 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 

141 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 

 
 

-55- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

142 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 

143 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 

144 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 

145 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 

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 
(ซอยบ้านนางสมบัติ อินแหยม 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
4 และ 12 ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต-
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 576,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 4 และ 
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

147 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 9 เชื่อมซอย 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 

148 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านนายดาวรุ่ง –โครงการชั่ง
หัวมันตามพระราชดําริ  

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 

149 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอยบ้านนายนันท์ พุ่มโลก  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 435,400 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

150 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 

151 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 10 
(ซอยบ้านตาเบี้ยว)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 2,641,800 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 321,600 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

153 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 5 
หนองสองห้อง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 15 เมตร  
ลึก 3 เมตร 

- - 1,094,200 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

154 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 

155 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
ซอย 6 (ซอยบ้านตาอินทร์)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
5 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 21 ท่อน 

- - 161,700 
(อบต.) 

 
 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

156 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 5 (บา้นนายเลิศ) 

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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

157 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 

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 10 (ข้างวัดหนองเอื้อง - ถนน
คอนกรีตหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 930 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 299,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

159 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 13 (ซอยบ้านนายสงา่  จันทร์
สง่า) 

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 

160 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลุกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 257,200 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

161 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 6  
(บริเวณบ้านนางอู่) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
6 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้ 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

162 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 

163 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 

164 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
(แยกจากซอย6 (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 

165 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 

166 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 

 
 

-60- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

167 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 

168 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
(ไร่นายอําพร  คงบังคับ ถึง ไร่นาง 
สมจิตร  ยี่สุ่น)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
8 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - 73,100 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

169 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 

170 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอย 5  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 1,188,000 
(อบต.) 

 
 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

171 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
ซอย 13  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
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) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

172 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 ซอย 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
9 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 850 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 125,800 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

173 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 
ซอย 5 (แยกบ้านนายรวย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 530,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

174 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10  
ซอย 4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 495,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

175 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
ซอย 5  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 6,750,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

176 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10  
ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 6,625,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

177 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 
ซอย 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
10 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 420,700 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

178 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11         
ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 891,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

179 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11  
ซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 1,386,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

180 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 11 
(บริเวณลําห้วยตาหลัด)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 15 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 1,094,200 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

181 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11  
ซอย 6   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
11 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 1,061,900 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 11 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

182 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 
ซอย 1 (ซอยบ้านปา้เรียน)  

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 

183 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 
ซอย 10 (ซอยบ้านนายแมน) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
12 ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 1,137,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 12 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

184 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 

185 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13  
ซอยไร่น้าผาย  

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 

186 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13  
ซอยไร่ป้าสาํราญ  

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) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

187 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 

188 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 

189 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 

190 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที ่13  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

วางท่อระบายน้าํซอยโคก
เจริญ โดยวางท่อ Ø 0.40 
เมตร จํานวน 10 ท่อน 
และท่อ Ø 0.60  เมตร 
จํานวน 8 ท่อน 

- - 13,300 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ส่วนโยธา 

191 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 
สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 

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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

192 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอย 6  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  900 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0 .15  เมตร 

- - 182,200 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

193 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14  
ซอย 1  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0 .15  เมตร 

- - 245,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

194 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ซอย 2 เชื่อมซอย 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 175,750 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

195 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 14  
ซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
กว้าง 5 เมตร ยาว 500เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 1,050,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

196 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยบ้าน 
นายประกอบ ไมตรีจิตต์  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต- 
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - 288,000 
(อบต.) 

ประชาชนในหมู่ที่ 14 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

197 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 14  
ซอย 4  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 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) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 (บริเวณไร่ลุงแม้น) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

510,400 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

2 โครงการขุดลอกและปรับปรุง 
ฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 1 (ฝายประปา
บ้านทุ่งเกลือ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกและปรับปรุงฝาย
กักเก็บน้ํา กว้าง 20 เมตร 
ยาว 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร    

298,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 1 
(ลําห้วยสงสัย บริเวณไร่นายไพศาล  
ทองเสือ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร 

375,300 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 1 
(ลําห้วยสงสัย บริเวณไร่นายวัน   
หนูอินทร์)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร 

375,300 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

5 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 (สระน้ําบ้านหนองตาฉาว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 60 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

240,200 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

6 โครงการขยายเขตท่อเกษตร หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตท่อเกษตรจากอ่าง
เก็บน้ําห้วยสงสัย โดยวาง
ท่อ Ø 3 นิ้ว ระยะทาง  
2,500 เมตร 

381,700 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 2 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

7 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 (สระน้ําข้างโรงเรียน 
บ้านหนองตาฉาว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

160,100 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

8 โครงการขุดลอกลําห้วยสงสัย หมู่ที่ 3 
(จากไร่นางสม - ไร่นายธีรพล) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 500  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

450,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

9 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ดังนี ้
-  ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ซอยบ้านนางประนอม 
ระยะทาง 2,000 เมตร โดย
วางท่อ PVC 2 นิ้ว 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ซอยบ้านนางเอื้อน 
ระยะทาง 300 เมตร โดย
วางท่อ PVC 2 นิ้ว 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
บริเวณบ้านลุงยงค์ 
ระยะทาง 500 เมตร โดย
วางท่อ PVC 2 นิ้ว 
 

584,800 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

 

-68- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   

- ขยายเขตประปาหมู่บ้านจาก
ถนนลาดยางถึงบ้านนายเฉลา 
ระยะทาง 500 เมตร โดยวาง
ท่อ PVC 2 นิ้ว 

 - - 

  

10 โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้าํ 
หมู่ที่ 3 (ลําห้วยสงสัย ฝายแผ๋ว,  
ฝายบวั, ฝายดํา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงฝายกักเก็บน้าํ  
โดยการทําประตูน้ํา  
ปิด-เปิด ตามแบบที่ อบต.
กําหนด  

214,500 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

11 โครงการติดตั้งถังกรองน้ําประปา 
ผิวดิน หมู่ที่ 4 (บริเวณข้างวัด 
บ้านโรง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งถังกรองน้ําประปา 
ผิวดิน ยาว 630 เมตร ว้าง 
4.10 เมตร  สูง 3.20 เมตร 

600,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 4 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

12 โครงการขุดลอกลําห้วยพร้อมก่อสร้าง
ฝายกักเก็บน้ําลําห้วยน้ําโจน หมู่ที่ 4  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย  
กว้าง 20 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 
พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ํา จํานวน 1 แห่ง 

1,200,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
และขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 (บริเวณ
สระน้ําบ้านนางบัวหลวง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 ระบบ 
และขยายเขตประปา 
หมู่บ้าน 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) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

14 โครงการปรับปรุงท่อเกษตร หมู่ที่ 5 
ซอย 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ปรับปรุงท่อเกษตร โดยการ
ติดตั้งหัวจ่ายน้ําท่อเกษตร 
จํานวน 4 แห่ง 

40,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 5
ซอย 4 (บริเวณไร่นายลําจอง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
10 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร 

375,300 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

16 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณข้างร้านค้า
นายอาทร  อยู่แสง ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด  
จํานวน 1 แห่ง 

200,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 6 
(บริเวณบ้านนายต่าย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
15 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร จํานวน 1 แห่ง 

563,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

18 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 6 
(บริเวณบ้านนายแสน) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น กว้าง 
15 เมตร สันฝายสูง 2 
เมตร จํานวน 1 แห่ง 

563,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

19 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ดังนี้ 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
บ้านนางประนอม จันทร์
สง่า ระยะทาง 260 เมตร 
โดยวางท่อ PVC Ø 2 นิ้ว 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ซอย 9 เลียบถนนหนอง
พลับ ระยะทาง 850 เมตร 
โดยวางท่อ PVC  Ø 2 นิ้ว 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ซอย 5 ระยะทาง 150 
เมตร โดยวางท่อ PVC  Ø 
2 นิ้ว 

105,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

20 โครงการปรับปรุงท่อเกษตร หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ปรับปรุงท่อเกษตร โดยการ
ปรับปรุงข้อต่อท่อเกษตร
จาก 2 นิ้วเป็น 3 นิ้ว 

15,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 7 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

21 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางน้อย บญุมา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 50 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

301,900 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

22 โครงการติดตั้งซัมเมอร์สบ่อน้ําบาดาล 
หมู่ที่ 7 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ติดตั้งซัมเมอร์สบ่อน้ํา
บาดาล จํานวน 5 บ่อ ๆ 
ละ 1 เครื่อง ดังนี้ บ่อน้าํ
บาดาลบา้นนายชนิ บ่อน้าํ
บาดาลบา้นนางน้อย บ่อน้ํา
บาดาลบา้นนายพล บ่อน้ํา
บาดาลบา้นนางระเบียบ 
และบ่อน้าํบาดาลบา้นนาง
ป้อม 

38,500 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 7 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

23 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8  (บริเวณไร่นางพลอน สุทธิมูล)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

50,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

24 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่นายเฉลิม วรรณโสธร –  
นายแฉล้ม สุทธิมูล)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

320,600 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

25 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่นายเฉลิม บุญประโคน)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

320,600 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

26 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วย 
สามเขา หมู่ที่ 8 (บริเวณพื้นที่บา้น 
หุบเฉลา)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

641,300 
(อบต.) 

 
 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

27 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 
(ฝายกักเก็บน้าํปา้พร)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา  
กว้าง  20 เมตร  ยาว  100 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

120,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

28 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  9  (บริเวณซอย  10)    

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 150 เมตร ยาว 300 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5 เมตร 

3,334,300 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

29 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  9  (บริเวณไร่ลุงช้อย)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 70 เมตร ยาว 90 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

515,700 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

30 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  9 (บริเวณไร่ตาเก็บ)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 60 เมตร ยาว 90 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

430,300 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

31 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
9 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา 
โดยเปลี่ยนท่อน้าํประปา
จาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว
ระยะทาง 800 เมตร ท่อ 
PVC Ø 3 นิ้ว 

151,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

32 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 10 (บริเวณซอย 2 ข้างไร่นาย
บุญชู) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

127,200 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

33 โครงการติดตั้งถังกรองน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งถังกรองน้ําประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 

82,500 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

34 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
10 (บริเวณไร่นายศิริ ถิ่นวงษ์อินทร์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
จํานวน 1 แห่ง 

1,118,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

35 โครงการขุดลอกลําห้วยหินเพลงิ หมู่ที่ 
10 (บริเวณบ้านนางใบ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

180,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

36 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 

37 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 11 (บริเวณไร่ตาสุข)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

482,500 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

38 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

39 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11  (จากซอย 7 ถึงบ้าน 
น้าเปี๊ยก) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โดยขยายเขตประปา 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

101,500 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 11 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

40 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 12   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 ระบบ 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา ระยะทาง 800 
เมตร 

550,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 12 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

41 โครงการวาง/ขยายเขตท่อเกษตร  
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วาง/ขยายเขตท่อเกษตร 
หมู่ที่ 12 ดังนี้ 
- ขยายเขตท่อเกษตรจาก
หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 
ระยะทาง 3,000 เมตร 
- วางท่อเกษตรจากอ่างเก็บ
น้ําหลังวัดบ้านโรง-สระน้าํ
บ้านหนองโรง โดยวางท่อ
เกษตร PVC Ø 6 นิ้ว 
ระยะทาง 2,000 เมตร  

1,487,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 12 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

42 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยปรับปรุงท่อ
เมนระบบประปาจากท่อ Ø 
2 นิ้ว เป็นท่อ Ø 3 นิ้ว
ระยะทาง 2,500 เมตร 

422,400 
(อบต.) 

- - ประชาชนหมู่ที่ 13 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

43 โครงการขุดลอกลําห้วยลุงจอม  
หมู่ที่ 13  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

123,400 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

44 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 (จากสหกรณ์ฯ-ไร่นายสมศรี  
คนสนิท) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 350 เมตร 

34,300 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนหมู่ที่ 13 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

45 โครงการขุดลอกลําห้วยหลังศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง 

120,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

46 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14 
(ระหว่างไร่นายประหยัด ถึงไร่ 
นางบุญช)ู 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง  

120,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

47 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
14 (ลาํห้วยสามเขาไร่นายสมหมาย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด 
จํานวน  1  แห่ง 

750,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

48 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 1 
(ลําห้วยสาํโหรง บริเวณไร่นางละออง  
นนทรี)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร 

- 375,300 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

49 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 1  (บริเวณบ้านลุงเซียว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 25 เมตร  ยาว 60 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5 เมตร 

- 175,100 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

50 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ดังนี้  
- ขยายเขตประปา 
บ้านทุ่งยาว – ทุ่งเกลือ 
ระยะทาง 1,500  เมตร 
โดยวางท่อ Ø 2 นิ้ว 
- ขยายเขตประปาซอยบ้าน
นายสนอง ระยะทาง  500  
เมตร โดยวางท่อ  PVC Ø  
2 นิ้ว 
- ขยายเขตประปาซอยบ้าน
นางรวี ระยะทาง 1,000  
เมตร โดยวางท่อ  PVC Ø  
2 นิ้ว 

- 220,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

51 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ (แก้มลิง) 
หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านลุงหลัน่) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 80 เมตร ยาว 80  
เมตร ลึกเฉลี่ย  5 เมตร 

- 410,400 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

52 โครงการขุดลอกลําห้วยสําโหรง หมู่ที่ 
1 (บริเวณไร่นางรวี) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร  ยาว 500 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

- 625,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

53 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล (ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่) ขนาด
ผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง จํานวน 1 ระบบ 

- 3,052,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

54 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
จํานวน 30 บ่อ 

- 4,500,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

55 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 (สระน้ําบริเวณบ้านนายรื่น  
จันทร์วงค์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 266,900 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

56 โครงการซ่อมแซมหอถังประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่  2   
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ซ่อมแซมหอถังประปา
หมู่บ้าน ดังนี ้
-  ซ่อมแซมหอถังประปา
บริเวณหน้าบา้นตานัด ตาม
แบบที่ อบต.กําหนดจํานวน  
1  แห่ง 
- ซ่อมแซมหอถังประปา
ซอยชายเขา ตามแบบที่ 
อบต.กําหนดจํานวน  1  
แห่ง 

- 99,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

57 โครงการก่อสร้างระบบบาํบัด
น้ําประปา หมู่ที่  2 (บริเวณหนา้บ้าน
ผู้ใหญ่สมศรี) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําประปา จํานวน 1 แห่ง 

- 429,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

58 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าํประปา
หมู่บ้านเขากระปุก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุง แก้ไขคุณภาพ
น้ําประปาหมู่บ้าน  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

- 500,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ชะลอ
น้ําท่อเกษตร หมู่ที่ 3 (บริเวณสาย 1 
ฝั่งซ้าย) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างประตูปดิ-เปิด
ชะลอน้าํท่อเกษตร ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

- 15,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

60 โครงการขุดลอกลําห้วยสงสัย หมู่ที่ 3 
(บริเวณบ้านนายธีระศักดิ์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- 450,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

61 โครงการขุดลอกลําห้วยสงสัย หมู่ที่ 3 
(จากหน้าเขื่อนถึงบา้นตาแก้ว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

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

- 1,926,800 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

62 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 

63 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่  
4 (บริเวณลําห้วยบา้นนางชบุ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 1,118,700 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

64 โครงการก่อสร้างประตูน้ํา หมู่ที ่5 
จากสามแยกเข้าหมู่บ้านหนองคอไก่ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างประตูน้าํ กว้าง 40 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 5 
เมตร 

- 10,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

65 โครงการวาง/ขยายเขตท่อเกษตร 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
5 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

วาง/ขยายเขตท่อเกษตร 
ดังนี ้
- วางท่อเกษตรจากอ่างเก็บ
น้ําห้วยผากยางชุม ตําบล
กลัดหลวงเชื่อมต่อหมู่ที่ 5 
ถึงหมู่ที่ 3 ระยะทาง  

- 1,548,100 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   

14,000 เมตร 
- ขยายเขตท่อเกษตรจาก
หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 
ระยะทาง 3,400 เมตร 
- ขยายเขตท่อเกษตรจาก
บ้านลุงจงถึงซอย 1 
ระยะทาง 2,220 เมตร 

- - - 

  

66 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
ลําห้วยสงสัยพร้อมก่อสร้างคลอง 
ดาดปนู หมู่ที่ 5 (บริเวณไร่นา้เยิ้มและ
บริเวณไร่นางสําเร็จ สาระเห็ด)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้าํ
พร้อมก่อสร้างคลอง 
ดาดปนู ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 3,200,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

67 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านยายปิ่น) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 60 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึก 5 เมตร 

- 319,800 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

68 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 5 
(บริเวณลําห้วยหลังโรงเรียนบา้น 
หนองคอไก่) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 26 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 5 เมตร 

- 61,700 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

69 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

70 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 6  
(บริเวณข้างบา้นนายโสพน) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- 1,094,200 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

71 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 6 
(ฝายกักเก็บน้าํประสิทธิ์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา  
กว้าง 20 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 319,100 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

72 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 

73 โครงการวางท่อเกษตร หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อเกษตรจากอ่างเก็บ
น้ําห้วยผากยางชุม ตําบล
กลัดหลวงเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 
ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

- 11,000,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

74 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา 
หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา  
กว้าง 20 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 233,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

75 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 6  
(ซอย 11 บริเวณไร่นางมณี วงษเ์อก) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 266,900 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

76 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายทิพย์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 31,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

-82- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

77 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งซัมเมอร์ส หมู่ที่ 7  
(บริเวณบ้านนายสาํราญ บุญมา) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งซัมเมอร์ส จํานวน 1 
บ่อ 

- 150,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

78 โครงการขุดลอกลําห้วยตาพล หมู่ที่ 7 เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

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

- 1,774,300 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

79 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายพล) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 31,400 - ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

80 โครงการขุดลอกลําห้วยพร้อมก่อสร้าง 
ฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 (ลําห้วย
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 

81 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่ปา้ตอง)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 1,120,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

82 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 8 (บ่อดิน) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 80 เมตร  ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 1,120,000
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

83 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  หมู่
ที่ 8 (บริเวณไร่ซอย 2 ไร่นายเฉลิม-ไร่
นางวนาวรรณ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 40
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 168,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

-83- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

84 โครงการซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 (ข้างโรงเรียนบา้นเขาอ่างแก้ว)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมคันสระน้ํา
สาธารณะ ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- 33,000 
(อบต.) 

 
 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

85 โครงการขุดลอกลําห้วยสามเขา หมู่ที่ 
8 (บริเวณบ้านนางสุจิน มากเทพวงค์)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20
เมตร  ยาว 200เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 322,500 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

86 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 

87 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร จํานวน 11 แห่ง
ดังนี ้
- บริเวณลําห้วยไร่นาย
วิเชียร ไกรทองสุข  
- บริเวณลําห้วยสามเขา 
(นางจัด ช่วงไชย) 
- บริเวณลําห้วยสามเขา 
(ไร่นายเยื่อ ฉลาดเลิศ) 
- บริเวณลําห้วยสามเขา 
(ไร่นางพลอน สุทธิมูล) 

- 4,128,300 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

-84- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   

- บริเวณไร่นายเอกมล   
ยิ้มละมัย 
- บริเวณลําห้วยหลัง 
บ้านนายสัมฤทธิ์ เอกนก 
- บริเวณลําห้วยสามเขา  
(ไร่นายสวัสดิ์  อุ่นศิริ) 
- บริเวณไร่นายทองคํา  
ดวงจันทร์- นายชัย  
เสาสาย) 
- บริเวณไร่นางพิน  ขุนคง 
- บริเวณไร่นางสังวาลย์ – 
นางเพ็ญรุ่ง 
- บริเวณไร่นางสาว 
กฤษณา - นางเขียว 

 

  

 

 

88 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํลําห้วย
สามเขา หมู่ที่ 8 (ไร่นายสนิชัย   
รวยทรัพย์ 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
กว้าง 50 เมตร  
สันฝายสูง 2 เมตร 

- 563,000 
(อบต.) 

 

- 
ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

89 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่  
9 (ฝายกักเก็บน้ํานางเทียม เนียมศรี) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
โดยอัดแกน พร้อมวางท่อ 
Ø  0.80 เมตร 

- 286,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

-85- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

90 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
9 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  
(ระบบประปา ผิวดินขนาด
ใหญ่) ขนาดผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จํานวน 1 ระบบ 

- 3,470,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

91 โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
9 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา
ภูเขาซอย 10 เชื่อมต่อซอย 
4 ระยะทาง 500 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

92 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 9 บริเวณข้างวัดโปง่เกตุ  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 30 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 180,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

93 โครงการขุดลอกและเสริมคันอ่างเก็บ
น้ําลาํห้วยหินสี หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกและเสริมคัน 
อ่างเก็บน้ํา ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- 4,500,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

94 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
พร้อมก่อสร้างฝายน้าํลน้ หมู่ที่ 10 
(บริเวณบ้านนายแด็ช แดงแสง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคันสระน้ํา
สาธารณะ พร้อมก่อสร้าง
ฝายน้าํลน้ จํานวน 1 แห่ง 

- 1,200,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

95 โครงการซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 10 (บริเวณข้างบ้านนางอนงค์  
แดงแสง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ
โดยลงดิน พร้อมบัดอัดคัน
สระ จํานวน 1 แห่ง 

- 65,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

96 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
10 (บริเวณลาํห้วยหินเพลิง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ ตาม
แบบ ที่ อบต.กําหนด  
จํานวน 1 แห่ง 

- 1,118,700 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

97 โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 10 
(บริเวณลําห้วยพังพอน) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนน้าํลน้  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร .ลึก 3 เมตร 

- 1,094,200 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

98 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํห้วย
หินสี หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
กว้าง 10 เมตร ยาว 5.5 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- 28,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

99 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 
ดังนี ้
- ขุดเจาะบ่อบาดาลซอย 1 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 2 บ่อ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาลซอย 3 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 บ่อ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาลซอย 4 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 2 บ่อ 

- 1,250,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   
- ขุดเจาะบ่อบาดาลซอย 5 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 2 บ่อ 

 

  
  

100 โครงการขุดลอกและเสริมคันอ่างเก็บ
น้ําลาํห้วยหินเพลิง หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกและเสริมคันอ่างเก็บ
น้ํา  ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 4,500,000 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

101 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
10 (ฝายกักเก็บน้ําประชาอาสา 
บริเวณไร่น้าน้อย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
กว้าง 10 เมตร ยาว 5.5 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- 28,600 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

102 โครงการขุดลอกลําห้วยหินเพลงิ หมู่ที่ 
10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

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

- 4,839,100 
(อบต.) 

 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

103 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 

104 โครงการขุดลอกลําห้วยตาอาด หมู่ที่ 
11   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- 322,500 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

105 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 11  
(บริเวณบ้านนางบุญมี  ดอกรัก) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
กว้าง 80 เมตร ยาว 150 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร  

- 1,650,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

106 โครงการขุดลอกลําห้วยตาเมือง หมู่ที่ 
11  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

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

- 1,613,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

107 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 12 
(ลําห้วยวังกระทะ บริเวณซอย 9 และ
ซอย 10)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 990,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

108 โครงการขุดลอกลําห้วยวังกระทะ  
หมู่ที่ 12 (ลําห้วยใหญ่)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

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

- 4,839,100 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

109 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 

110 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 

111 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 

112 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 13  (บริเวณบ้านตาฝา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 65 เมตร ยาว 100 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- 672,500 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

-89- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

113 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน 
หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

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

- 2,625,000 
(อบต.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 14 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

114 โครงการขุดลอกลําห้วยหน้าบ้าน 
นายยวง หมู่ที่ 14  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง  15  
เมตร ยาว  15  เมตร ลึก
เฉลี่ย  5 เมตร 

- 25,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

115 โครงการขุดลอกลําห้วยสระไร่ 
นายก้าน หมู่ที่ 14  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบ  
ที่ อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- 150,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

116 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 1 
(บริเวณบ้านนางพาน  ปิ่นแก้ว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 40 เมตร  ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย  5  เมตร 

- - 184,400 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

117 โครงการขยายเขตท่อเกษตร หมู่ที่ 3 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตท่อเกษตร 
ระยะทาง  5,000  เมตร 

- - 825,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

118 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

119 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่  1 (บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง  80  เมตร ยาว  80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5  เมตร 

- - 510,400 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

120 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 (บริเวณไร่ลุงน้อม) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 46 เมตร ยาว 63 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 5  เมตร   

- - 277,300 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

121 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ  หมู่ที่ 1 
(บริเวณไร่นางรวี) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ กว้าง 
40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร 

- - 310,200 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

122 โครงการขุดลอกลําห้วยตาอ่อน หมู่ที่  
2 (บริเวณหลังบ้านยายธูป)        

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร  ยาว 200 เมตร  ลึก
เฉลี่ย  5  เมตร 

- - 322,300 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

123 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 

124 โครงการขุดลอกลําห้วยหมาแหงน  
หมู่ที่  2   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร  ยาว 300  เมตร   
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 514,800 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

125 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่  
2  (บริเวณลําห้วยหมาแหงน) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,118,700 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

126 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 

127 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 
  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อน้าํบาดาล หมู่ที่ 
3 ดังนี ้
- ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ
ไร่นางประนอม ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 บ่อ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาลซอย 
ป่าลาน บริเวณบ้านนางบุญ
แรม สุขสาทศ ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 บ่อ 

- - 200,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

128 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 3 
(บริเวณบ้านนายโฝ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
20 เมตร  ยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 305,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

129 โครงการขยายเขตท่อเกษตร หมู่ที่ 3  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตท่อเกษตร ซอย 
ป่าลาน (บริเวณสระน้ํา 
นายตี๋) ระยะทาง 300 
เมตร 

- - 48,700 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 3 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

130 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา โดย
ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้าํ
ระบบประปา และปรับปรุง
ระบบเครื่องสูบน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

- - 3,405,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

131 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าํหอยโข่ง
สําหรับผลิตน้าํประปาของระบบประปา
หมู่บ้านเขากระปุก  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง 
ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส 

- - 100,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

132 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  4  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ
กังหันลม (หนองกะป)ิ) 
จํานวน 1 บ่อ 

- - 440,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 4 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

133 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 4 (สระน้ําทุ่งนาใหญ่)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 80 เมตร ยาว  80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 275,700 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

134 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 4 (บริเวณหลังวัดบ้านโรง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 50 เมตร ยาว 50
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 260,600 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

135 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

136 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 
(สระน้าํบัวหลวง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต  
กว้าง 60 เมตร ยาว 130 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 342,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

137 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 
(สระน้าํลุงนิล)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต กว้าง 
58 เมตร ยาว 160 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 510,400 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

138 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 5 
(บริเวณบ้านนางใย เย็นใจ)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ กว้าง 
40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร 

- - 333,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

139 โครงการขุดบ่อดินเสริมปนู หมู่ที่ 5 
  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดบ่อดินเสริมปูน กว้าง 20 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร จํานวน 10 
แห่ง ดังนี ้
- ขุดบ่อดินเสริมปูนบริเวณ
กลางลาํห้วยสงสัย  
- ขุดบ่อดินเสริมปูนบริเวณ
ลําห้วยโปร่งมะดู่  

- - 1,560,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

140 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 (ซอย 4 บริเวณสระน้าํตาชา้ง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 10 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 3,263,200 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

141 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 6 
(ฝายกักเก็บน้าํบุญมั่น) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา  
กว้าง 20 เมตร  ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 319,100 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

142 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
(ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่) ขนาดผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และ
ถังเก็บน้ําใส 100 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 4,774,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

143 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 (ซอย 14 บริเวณบ้านนายสงา่ 
จันทร์สงา่) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 80  เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- - 762,900 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

144 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 

145 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 

146 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําหนอง
ปลาดุก หมู่ที่ 6 (ซอย 20 บริเวณบ้าน
นายต่าย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา 
โดยลงดินพร้อมบดอัดคัน
ดิน 

- - 136,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

147 โครงการขยายเขตท่อกาลักน้ํา หมู่ที่ 6  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ได้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตท่อกาลักน้ําจาก
ฝายตายอมลงสระประมง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

148 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านลุงสาํราญ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 20 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 305,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

149 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านตาสว่น) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 255,900 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

150 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายชนิ)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ขนาดผลิต 7 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง จํานวน 1 
ระบบ 

- - 2,342,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

151 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 
บ่อ ดังนี้ บริเวณไร่นาย
เมื้อน ลําทะแย บริเวณบ้าน
นายนคร เนียมศรี บริเวณ
ข้างบ้านนายหน่อง และ
บริเวณบ้านนายฉาย  

- - 1,000,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

152 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่นางกัญหา สบืนาค- แปลง
ว่าง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

- - 80,100 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

153 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่นายอมร  แก้วฉ่ํา – นาย
สัมฤทธิ์ เอกนก)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

- - 80,100 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

154 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ  หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่นายแฉล้ม  สุทธิมูล -ไร่นาย
เอกมล ยิ้มละมัย)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

- - 80,100 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

155 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 8 
(บริเวณไร่นางบัว พุอ้อย- ไร่ 
นางเกลื่อม นิลกลัด)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ  
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

- - 80,100 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

156 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 (นายสนั่น  อ่วมเมือง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

157 โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
8 (ไร่นางจิรพันธ์  จีนโต)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

158 โครงการขุดสระน้าํเพื่อการเกษตรใน
ไร่นา หมู่ที่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําในไร่นาเพื่อ
การเกษตรขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 
ตามที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 30 สระ 

- - 1,202,500 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

159 โครงการขุดบ่อดักตะกอน หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดบ่อดักตะกอน ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 10 
แห่ง 

- - 3,000,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

160 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
(ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่) ขนาดผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
จํานวน 1 ระบบ 

- - 4,629,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

161 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 
12 บ่อ 

- - 288,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค
เรื่องระบบประปา 

ส่วนโยธา 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 5 
เมตร พร้อมก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน้ํา จํานวน 1 แห่ง 

- - 742,900
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

163 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 9 
(บริเวณไร่นางแก่น ซอย 15)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- - 50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

164 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 9 
(บริเวณหลังบา้นนางเทียบ  นาคน้อย)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ 
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) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

165 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํห้วย
สงสัย หมู่ที่ 9 (บริเวณถนนข้างซอย 5)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บ้ํา 
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร 

- - 375,300 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

166 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 9 (ซอย 
4 บริเวณไร่นางเกลียวการ รักษ์สม)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 15 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- - 100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

167 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
10 (ลําห้วยหินเพลิง บริเวณบ้าน 
ป้าปอง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  
ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,118,700 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

168 โครงการขุดลอกลําห้วยปา่พอง หมู่ที่ 
10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 20 
เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 5 
เมตร 

- - 1,474,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

169 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 10 (สระน้ําซอย 1) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 60 
เมตร ลึก 5 เมตร 

- - 157,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

170 โครงการวางท่อเกษตร หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อเกษตรจากอ่างเก็บ
น้ําห้วยหินเพลิง ระยะทาง 
2,000 เมตร 

- - 480,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

171 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล (ระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง) ขนาด
ผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง  จํานวน 1 ระบบ  

- - 2,342,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

172 โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น หมู่ที่ 10 
(เชื่อมระหว่างซอย 2 และซอย 3) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงฝายน้ําล้นพร้อมเสริม
คันกั้นน้ํา ตามแบบ ที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1  แห่ง 

- - 200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

173 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 10 
(ในที่สาธารณะพุน้อย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ ขนาด 
5 ไร่ จํานวน 1 แห่ง 

- - 854,200 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

174 โครงการขุดสระน้าํสาธารณะ หมู่ที่ 10 
(บริเวณไร่นายอํานวย) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระน้ําสาธารณะ ขนาด 
2 ไร่  จํานวน 1  แห่ง 

- - 641,300 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

175 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ดังนี ้
- ขยายเขตประปาซอย 5 
(บ้านนางทองใบ  พวง
พยอม) ระยะทาง 300 
เมตร 
-   ขยายเขตประปาซอย 4 

ระยะทาง 1,200 เมตร 

- - 169,200 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

176 โครงการขยายเขตท่อส่งน้าํ หมู่ที่ 10 
(จากแม่น้ําเพชรบุรี-อ่างเก็บน้ําห้วยหิน
เพลิง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตท่อส่งน้ํา หมู่ที่ 10 
จากแม่น้ําเพชรบุรี –  
อ่างเก็บน้ําห้วยหินเพลงิ 
ระยะทาง 7,128 เมตร 

- - 14,717,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 10 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 

177 โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณะ  
หมู่ที่ 11 (บริเวณไร่นายชาติ-ไร่นาย
แล่ม)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 80 
เมตร ยาว 80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร 

- - 482,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

178 โครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดิน
หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
(ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่) ขนาดผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 4,104,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 11 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

179 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ หมู่ที่ 
11 (ลําห้วยตาเมืองบริเวณไร่นายพล)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ  
ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,118,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

180 โครงการวางท่อเกษตร หมู่ที่ 11  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อเกษตรจากอ่างเก็บ
น้ําห้วยผากยางชุม ตําบล
กลัดหลวงเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 
ระยะทาง 7,000 เมตร 

- - 14,452,700 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 11 มีน้ํา
สําหรับใช้ในการเกษตร
เพียงพอทุกฤดูกาล 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

181 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 

182 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 

183 โครงการซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 12 (สระน้ําบ้านลุงคิด)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมสระน้ํา โดยลงดิน 
และบดอัดคันดิน ตามแบบ 
ที่ อบต.กําหนด 

- - 510,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

184 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วย 
สามเขา หมู่ที่ 13 (บริเวณไร่นาย
นิวัตน์  คงแจ่ม)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา กว้าง 
200 เมตร ยาว 200  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5  เมตร 

- - 4,138,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

185 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 (สระน้ําห้วยหางนกยูง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 
กว้าง 100 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 2,069,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

186 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 13 
(สระน้าํอ่างแก้ว) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา  กว้าง 
150 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 8,100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

187 โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 
13  (บริเวณหลังไร่นางเรณู  สังข์สุข) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา กว้าง 
20 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

- - 642,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่  
รับผิดชอบ 

188 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน (ระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่) 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง จํานวน 1 
ระบบ 

  3,255,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 13 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

189 โครงการขุดลอกลําห้วยสามเขา หมู่ที่ 
14 (หลังบ้านนายบาง) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบ  
ที่ อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- - 200,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

190 โครงการขุดลอกลําห้วยสามเขา  
(แก้มลิง) หมู่ที่ 14 บริเวณไร่นางเชื่อม  
น้อยคง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วยสามเขา
(แก้มลิง) ตามแบบ ที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- - 120,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

191 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14    
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีน้ําประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ
บ้านนายถวิล  มีดี)  จํานวน 
1 บ่อ 

- - 170,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 14 มี
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคเรื่องระบบ
ประปา 

ส่วนโยธา 

192 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 14 
(บริเวณไร่นายบุญธรรมและไร่นาง
เชื่อม)   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกลําห้วย ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด จํานวน 1 
แห่ง 

- - 120,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้าํสําหรับ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้เกิดความ
สว่าง ประชาชนหมู่ที่  
1 – 14 มีความปลอดภัย
ในการสัญจรไป- มา  

ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายต่าง ๆ 
จํานวน  14 หมู่บ้าน 

- 300,000 
(อบต.) 

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

ส่วนโยธา 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมูท่ี่ 10 
(โครงการประสานแผนฯ) 

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 

- 1,930,000 
(อบจ.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 10 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมูท่ี่ 1 
(โครงการประสานแผนฯ) 

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 

- 1,930,000 
(อบจ.) 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสนาม
กีฬา อบจ.เพชรบุรี ประจําอําเภอ 
ท่ายาง   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้สําหรับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
จํานวน 1 แห่ง 

- 275,000 
(อบต.) 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้
สนามกีฬา 

ส่วนโยธา 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 2 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 3 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 4 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 5 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 5 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 6 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 7 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 8 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 8 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  
หมู่ที่ 9 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 9 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
11 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 11 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
12 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 12 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
13 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 13 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
14 
 

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 

- - 1,930,000 
(อบต.) 

ประชาชนหมู่ที่ 14 และ
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวก ความปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดย
การเพิ่มกระแสไฟฟ้าจาก 2 
เฟส เป็น 3 เฟส 

- - 50,000 
(การไฟฟ้าฯ) 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําตําบล 
เขากระปุก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในตําบลเขากระปุก 
หมู่ที่ 1 -14  

- - 813,000 
(การไฟฟ้าฯ) 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรตําบลเขากระปุก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้สําหรับทาํการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายในตําบล 
เขากระปุก หมู่ที่ 1 - 14 
 

- - 959,500 
(การไฟฟ้าฯ) 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
สําหรับทําการเกษตร 

ส่วนโยธา 
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แนวทางที่  4  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและป้ายบอกซอยต่าง ๆ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนในเขต
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน 
 หมู่ที่ 1 – 14 จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

- 200,000  
(อบต.) 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการติดตั้งปา้ยจราจร หมู่ที ่1-14 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบล 

ติดตั้งปา้ยจราจร   
หมู่ที่ 1 – 14 จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

- 50,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในชว่งเทศกาล 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 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. 

4 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. 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง 
 

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองโรง จํานวน 25
คน 

91,000   
(อบต.) 

 

109,200   
(อบต.) 

 
 

127,400 
(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 30 
คน 

109,200 
(อบต.) 

127,400 
(อบต.) 

145,600 
(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 
25 คน 

91,000 
(อบต.) 

109,200 
(อบต.) 

127,400 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองโรง 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
หนองโรงสําหรับเปน็
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 210 คน 

546,000 
(อบต.) 

 

559,000 
 (อบต.) 

 

572,000 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองตาฉาว 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
หนองตาฉาว สาํหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 70 คน 

182,000 
(อบต.) 

 

195,000 
 (อบต.) 

 

208,000 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านเขากระปุก 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น         
เขากระปุก สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 88 คน  

228,800 
(อบต.) 

 

241,800 
 (อบต.) 

 

254,800 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองคอไก่ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
หนองคอไก่ สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 66 คน 

169,260 
(อบต.) 

 

184,600 
 (อบต.) 

 

197,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านโปง่เกตุ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
โป่งเกตุ สําหรับเปน็
ค่าอาหารกลางให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 180 คน 

468,000 
(อบต.) 

 

481,000 
 (อบต.) 

 

494,000 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

10 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีสมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
เขาอ่างแก้ว สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จํานวน 146 คน 

379,600 
(อบต.) 

 

392,600 
 (อบต.) 

 

405,600 
 (อบต.) 

 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 103 คน คือ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง จํานวน 25 คน 

 
 
 
 

49,000 
(อบต.) 

 
 
 
 

58,800 
(อบต.) 

 
 
 
 

68,600 
(อบต.) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พระพุทธบาทเขาลูกชา้ง 
จํานวน 20 คน 

39,200 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

58,800 
(อบต.) 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ จํานวน 30 
คน 

58,800 
(อบต.) 

68,600 
(อบต.) 

78,400 
(อบต.) 

11 โครงการจัดหาอาหารเสริม  (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เพื่อให้เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบทุกคน
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาอ่างแก้ว จํานวน 
25 คน 

49,000 
(อบต.) 

58,800 
(อบต.) 

68,600 
(อบต.) 

เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ มีภาวะโภชนาการที่
ดีมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดหาอาหารเสริม  (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
เขตตําบลเขากระปุก 
จํานวน 748 คน คือ 
1. โรงเรียนบ้านหนองโรง 
จํานวน 210 คน 

 
 
 
 
 

382,200 
(อบต.) 

 
 
 
 
 

391,300 
(อบต.) 

 
 
 
 
 

400,400 
(อบต.) 

2. โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาฉาว จํานวน 70 คน 

127,400 
(อบต.) 

136,500 
(อบต.) 

145,600 
(อบต.) 

3. โรงเรียนบ้านเขากระปุก 
จํานวน 88 คน 

160,160 
(อบต.) 

169,260 
(อบต.) 

173,360 
(อบต.) 

4.โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 
จํานวน 66 คน 

120,120 
(อบต.) 

129,220 
(อบต.) 

138,320 
(อบต.) 

5. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
จํานวน 180 คน 

327,600 
(อบต.) 

336,700 
(อบต.) 

345,800 
(อบต.) 

12 โครงการจัดหาอาหารเสริม  (นม) 
ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กนกัเรียน 
ของโรงเรียนในเขตตําบลเขากระปุก  

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

6. โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 
จํานวน 146 คน 

265,720 
(อบต.) 

274,820 
(อบต.) 

283,920 
(อบต.) 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 
ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 แห่ง คือ  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง จํานวน 25 คน  

 
 
 
 

15,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
 
 
 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
 
 
 

21,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พระพุทธบาทเขาลูกชา้ง 
จํานวน 20 คน 

12,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

15,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ จํานวน 30 
คน 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

21,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

24,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

13 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาอ่างแก้ว จํานวน 
25 คน 

15,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

18,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

21,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําป ี เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีและมีความรักสามัคคี 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
จํานวน 1 ครั้ง 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

16 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด อบต. 
เขากระปุก จํานวน 4 แห่ง  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

สถานศึกษาสังกัด อบต. 
เขากระปุก มีมาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

17 โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น จํานวน 1 
แห่ง 

- - 20,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

18 โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้น จํานวน 1 
แห่ง 

- - 20,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโปง่เกตุ ดังนี ้
- ก่อสร้างรั้ว จํานวน  1  
แห่ง 

 
 
 

400,000 
(อบต.) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

-  ติดตั้งมุ้งลวด  จํานวน  1  
แห่ง 

30,000 
(อบต.) 

- - 

- ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

200,000 
(อบต.) 

- - 

- ติดตั้งผ้าม่าน จํานวน 1 
แห่ง 

- 20,000 
(อบต.) 

- 

19 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

- ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 50,000 
(อบต.) 

- 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   
- ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จํานวน 1 แห่ง 

- 30,000  
(อบต.) 

 
  

ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง ดังนี ้
- ติดตั้งมุ้งลวด  จํานวน  1  
แห่ง 

 
 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

20 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 

21 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 

22 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง (บ้านเขากระปุก) 

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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

   
- ติดตั้งอ่างลา้งหนา้ 
จํานวน 1 แห่ง 

- 20,000 
(อบต.) 

- 
  

23 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                       
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
อบรมและสั่งสอนเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,500,000 
(อบต.) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

24 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  
(บ้านเขากระปุก) 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
อบรมและสั่งสอนเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,500,000 
(อบต.) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

25 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านหนองคอไก่  

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
อบรมและสั่งสอนเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 1,500,000 
(อบต.) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

26 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
จัดซื้อเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      
บ้านโป่งเกตุ  

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่น จํานวน 1 
แห่ง 

- - 200,000  
(อบต.) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

27 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และ
เกิดความปลอดภัย 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 30,000 
(อบต.) 

สนามเด็กเล่นมีความ
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม และเกิดความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

28 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 

 

-118- 



 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

29 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 

30 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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจําป ี

เพื่อกําจัดยุงลายและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย
และใส่ทรายเคมีทีมีฟอส 
ให้ครบ 14 หมู่บ้าน 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(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 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

เยาวชนในตําบล  
จํานวน 200  คน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เยาวชนในพื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุก 

หมู่ที่ 1 - 14  
ตําบลเขากระปุก  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
ตําบลเขากระปุกลดลง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในพื้นที่
ตําบลเขากระปุก 

เยาวชนในตําบล  
จํานวน 200  คน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เยาวชนในพื้นที่มีความรู้
ในการป้องกันโรคเอดส์ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ฉีดพ่นสารเคมีใน
การป้องกันและกําจัด
ยุงลาย 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 4 เครื่อง 

210,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

- การรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในตําบลเขากระปุกมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมการเกิดโรคได้ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

7 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. 

8 โครงการครอบครัวเข้มแข็งห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
แกนนําครอบครัวในเรื่อง
ของปัญหายาเสพติด 

แกนนําครอบครัว จํานวน 
50 คน  

- 20,000 
(กองทุน 

หลักประกัน
สุขภาพฯ
,อบต.) 

- แกนนําครอบครัวมี
ความรู้และมีวิธีในการ
ป้องกันสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพฯ,
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

9 โครงการลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศของเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จํานวน 40 คน 

- 20,000 
(กองทุน 

หลักประกัน
สุขภาพฯ
,อบต.) 

- เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา 

กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพฯ,
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศและเพิ่มทักษะชีวิตของ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษาและมีทักษะ
ชีวิต 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปทีี่ 
1,2 และ 3 จํานวน 60 คน 

- 20,000 
(กองทุน 

หลักประกัน
สุขภาพฯ
,อบต.) 

- เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษาและมีทักษะ
ชีวิต 

กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพฯ,
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

11 โครงการสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
ให้กับประชาชนทุกคนใน
ตําบล 

สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

60,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือด้านสุขภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

12 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. 

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 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. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

17 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. 

18 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. 

19 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. 

20 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. 

 

21 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. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

22 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. 

23 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. 

24 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. 

25 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. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

26 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจําปี ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
(ศตส.อ.ท่ายาง) 

เพื่อให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ภาพรวมของอําเภอ 
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ “5  รั้ว ล้อมไทย  
พ้นภัยยาเสพติด” 

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. 

27 โครงการสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามโครงการสปัดาห์รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ประจําปี  ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
(ศตส.อ.ท่ายาง) 

เพื่อรณรงค์สร้างกระแส
ปลุกจิตสาํนึกในการ
ต่อต้านยาเสพติด 

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

5,000       
(อบต.) 

5,000       
(อบต.) 

5,000       
(อบต.) 

ประชาชนมีจิตสาํนึกใน
การต่อต้านยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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แนวทางที่  3  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

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 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์
กีฬา ให้กับหมู่บ้านในตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 
ให้กับหมู่บ้าน จํานวน 14 
หมู่บ้าน 

70,000       
(อบต.) 

70,000       
(อบต.) 

70,000       
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการสนบัสนนุและส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์
เครือข่ายเขากระปุก ประจําป ี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนหันมาเล่นกีฬา  
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

อุดหนุนศูนย์เครือข่ายใน
การดําเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนศูนย์เครือข่าย 
เขากระปุก จํานวน 1 ครั้ง 

35,000  
(อบต.) 

35,000  
(อบต.) 

35,000  
(อบต.) 

เด็กนักเรียนหันมาเล่น
กีฬา และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 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 ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 

1
1
5
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ตําบลเขากระปุก 
 

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 ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการก่อสร้างอาคารอํานวยการ  
และที่พักนักกีฬา บริเวณสนามกีฬา 
อบจ.เพชรบุรี ประจําอําเภอท่ายาง 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬา  และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างอาคารอํานวยการ 
ก่อสร้างห้องน้ํา และที่พัก
นักกีฬา จํานวน 1 แห่ง 

- - 2,750,000  
(อบต.) 

เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา อบจ.
เพชรบุรี ประจําอําเภอท่ายาง 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬา  และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างรั้วสนามกีฬากลาง
ตําบลเขากระปุก   จํานวน  
1  แห่ง 

- - 550,000  
(อบต.) 

เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

9 โครงการก่อสร้างแสตนเชยีร์ บริเวณ
สนามกีฬา อบจ.เพชรบุรี ประจํา
อําเภอท่ายาง 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬา  และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างแสตนเชียร์  
จํานวน 2 ชุด 

- - 616,000  
(อบต.) 

เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  3   
(บริเวณที่สาธารณะวัดเขากระปกุ) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 271,700  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

11 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 
6  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
จํานวน  1  แห่ง 

- - 1,800,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  8  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 705,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  
10 (บริเวณหน้ามัสยิดอัซซิกรอ 2) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 705,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

14 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  
11   

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 275,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

15 โครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน   จํานวน  1  แห่ง 

- - 500,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน จํานวน  1  แห่ง 

- - 705,000  
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

17 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
จัดซื้อเครื่องเล่น หมู่ที่ 5 (บริเวณศาลา
กลางหมู่บ้าน) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมจัดซื้อเครื่องเล่น  
จํานวน 1 แห่ง 

- - 200,000  
(อบต.) 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

18 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตําบล 
เขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาออกกําลังกาย 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ เดือนละ 2 
ครั้ง 

- - 30,000 
(อบต.) 

ประชาชนหันมาออก
กําลังกายโดยการเต้น  
แอโรบิคและเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังสําหรับ
ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาออกกําลังกาย 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
สําหรับลานกีฬาเอกนก
ประสงค์ 

- - 500,000 
(อบต.) 

ประชาชนหันมาเลน่กีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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 แนวทางที่  4  แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อช่วยเหลือคนชราใน
ตําบลเขากระปุกให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

คนชราในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 838 
คน 

6,582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

6,582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

6,582,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

คนชราได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการใน
ตําบลเขากระปุกให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

คนพิการในตําบล 
เขากระปุก  จํานวน 101 
คน 

606,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

606,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

606,000 
(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 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกันและมี
การตรวจสุขภาพ
ประจําเดือน 

ผู้สูงอายุในตําบล 
เขากระปุก  จํานวน 300 
คน 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี 
แข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

6 โครงการสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
เขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว และความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว  

ครอบครัวในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 30 
ครอบครัว 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

เสมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และสถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

7 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. 

8 โครงการถึงใจวัยโจ๋ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
สื่อสารกับผูป้กครองได้
เข้าใจกันมากขึ้น 

ครอบครัวในตําบล 
เขากระปุก จํานวน 30 
ครอบครัว 

 20,000 
(กองทุน 

หลักประกัน
สุขภาพฯ
,อบต.) 

 เยาวชนกับผู้ปกครองมี
การสื่อสารกันเข้าใจมาก
ขึ้น และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดีขึ้น 

กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพฯ,
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

9 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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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 

15,000   
(อบต.) 

15,000   
(อบต.) 

15,000   
(อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการตั้งศูนย์อํานวยการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ ของ อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในตําบลในช่วง
เทศกาลสงการนต์ 

จัดตั้งศูนย์อํานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ถนนในชว่งเทศกาล
สงกรานต์ จํานวน 1 ครั้ง 

15,000   
(อบต.) 

15,000   
(อบต.) 

15,000   
(อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในชว่งเทศกาล
สงกรานต์ 

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.) 

ประชาชนมีน้าํอุปโภค
และบริโภคในช่วงที่เกิด
ภัยแล้ง 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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. 
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แนวทางที่  2  แนวทางการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อแผงหยุด-ตรวจ 
กล่องไฟนีออน จํานวน 1 
ชุด 

 
- 

 
20,000 
(อบต.) 

 
- 

2. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
ชนิดติดรถยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง 

- 24,000 
(อบต.) 

- 

3. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
จํานวน 3 เครื่อง 

- 30,000 
(อบต.) 

- 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนา้ที่ของ  
อปพร. 

4. จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 

- 4,500 
(อบต.) 

- 

อปพร.สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 จัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์  เ พื่อเ พิ่มประสิทธิภาพ
และ ศั กยภาพในกา ร
ปฏิบั ติ งานเ พื่อบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์ จํานวน 2 
คัน 

- 2,119,000  
(อบต.) 

2,119,000  
(อบต.) 

เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม
ให้กับกลุ่มสตรีในตําบลเขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 

จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชนในตําบลเขากระปุก 
จํานวน 200 คน 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(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.) 

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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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 

80,000  
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

80,000  
(อบต.) 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
ถ้ําเขากระปุก 
 

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. 

 
 
 

 

-137- 



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่  1  แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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.) 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความ
สะอาด 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตสํานึกห้ามทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

จัดทําปา้ยรณรงค์ ใน
บริเวณที่สาธารณะ จํานวน 
14 หมู่บ้าน 

30,000 
( อบต.) 

- - ประชาชนในพื้นที่เขต  
อบต.  มีจิตสํานึกร่วมกัน
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการสร้างจิตสํานึก รักษาความ
สะอาด สิง่แวดล้อม ชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมสร้างจิตสาํนึกให้แก่
เยาวชนในตําบลเขากระปุก 
จํานวน 200 คน  

20,000 
( อบต.) 

20,000 
( อบต.) 

20,000 
( อบต.) 

ประชาชนในพื้นที่เขต  
อบต.  มีจิตสํานึกร่วมกัน
ในการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

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

เพื่อลดปริมาณขยะใน
พื้นที่ตําบลเขากระปุก 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของ
ตําบลเขากระปุกให้ดีขึ้น 

ดําเนินโครงการรณรงค์คัด
แยกขยะลดภาวะโลกร้อน
ในพื้นที่ตาํบลเขากระปุก 
จํานวน 14 หมู่บ้าน  

- 5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

ปริมาณขยะในพื้นที่ตาํบล
เขากระปุกลดลง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และสิ่งแวดล้อม
ของตําบลเขากระปุกดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการคัดแยก
ขยะและความสะอาด
ของชุมชน 

จัดซื้อถังรองรับขยะ 
จํานวน 14 หมู่บ้าน 

- 100,000  
(อบต.) 

- ชุมชนมีความสะอาดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 
ขยะมูลฝอย  

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการคัดแยก
ขยะและความสะอาด
ของชุมชน 

จัดซื้อรถบรรทุก 
ขยะมูลฝอย จํานวน 1 คัน 

- 2,119,000  
(อบต.) 

- ชุมชนมีความสะอาดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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  
ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สงูอายุ 

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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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.) 

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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน อบต. 
เขากระปุก 

100,000       
(อบต.) 

100,000       
(อบต.) 

100,000       
(อบต.) 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนการคลัง 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษ ี

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
ระยะเวลาในการชําระ
ภาษีประเภทต่าง ๆ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. 

จําทําเอกสารแนะนาํการ
ชําระภาษีประจําปี จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษีประจําป ี

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนการคลัง 

3 โครงการจัดทําหนงัสือ/วารสารรายงาน
กิจการ 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. 

4 โครงการสนบัสนนุศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอท่ายาง 

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. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 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. 
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แนวทางที่  2  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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 

250,000  
(อบต.) 

250,000  
(อบต.) 

250,000  
(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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 
เครื่อง 

 
100,000 
(อบต.) 

 
- 

 
- 

2. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง 

23,900 
(อบต.) 

- - 

3. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

3,000 
(อบต.) 

- - 

4. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน 
จํานวน 5 ตัว 

3,000 
(อบต.) 

3,000 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

5. จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 
3 - 5 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 
5 ชุด 

8,400 
(อบต.) 

5,600 
(อบต.) 

- 

6. จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้
สําหรับห้องประชุมสภา 
อบต.  

200,000 
(อบต.) 

- - 

7. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 
จํานวน 200 ตัว 

25,000 
(อบต.) 

- 25,000 
(อบต.) 

1 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(สํานักงานปลดั อบต.) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

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

- 4,500 
(อบต.) 

4,500 
(อบต.) 

- สํานักงานปลัดมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานได้
อย่างเต็มที่                      
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

9. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด 

- 31,000 
(อบต.) 

- 

10. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 1,800 
(อบต.) 

- 

11. จัดซื้อจอภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 จอ 

- 3,100 
(อบต.) 

- 

12. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เอกสารจากคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 19,000 
(อบต.) 

   

13. จัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์ขาพับ 
จํานวน 5 ตัว 

- - 15,750 
(อบต.) 

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
4 ลิ้นชัก (มอก.) จํานวน 2 
ใบ 

 
11,000 
 (อบต.) 

 
- 

 
- 

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

4,500 
(อบต.) 

4,500 
(อบต.) 

- 

3. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน 
จํานวน 1 ตัว 

1,500 
 (อบต.) 

- - 

2 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส่วนการคลงั) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

4.จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 20 ช่อง 
จํานวน 3 ตู้ 

3,200 
(อบต.) 

3,200 
(อบต.) 

3,200 
(อบต.) 

- ส่วนการคลังมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานได้
อย่างเต็มที่                                          
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน
พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 

- 2,500 
 (อบต.) 

- 

   
6. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 15 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ 

- 3,800 
(อบต.) 

- 
  

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จํานวน 1 เครื่อง 

 
13,000 
(อบต.) 

 
- 

 
- 

2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง 

31,900 
(อบต.) 

- - 

3. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 
กล้อง 

10,000 
(อบต.) 

- - 

4. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 20 ช่อง 
จํานวน 2 ตู้ 

3,200 
(อบต.) 

3,200 
(อบต.)  

3 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส่วนโยธา) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

5. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน 
จํานวน 3 ตัว 

3,000 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.)  

- ส่วนโยธาการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ
การใช้งานได้อย่างเตม็ที่                                          
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 
3 - 5 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 
2 ชุด 

 
5,600 
(อบต.) 

 
- 

 
- 

2. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 
กล้อง 

10,000 
(อบต.) 

- - 

3. จัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน 
จํานวน 2 ตัว 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

- 

4. จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 16 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ 

3,000 
(อบต.) 

- - 

5. ติดตั้งเครื่องตัดไฟ
อัตโนมัติ จํานวน 4 เครื่อง 

40,000 
(อบต.) 

- - 

6. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด 

- - 31,000 
(อบต.) 

7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เอกสารจากคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 4,300 
(อบต.) 

4 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างเต็มที่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

8. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 1,800 
(อบต.) 

- ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานได้
อย่างเต็มที่ 
-  การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ                                          

ส่วน
การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
อบต.เขากระปุก 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ อบต.       
เขากระปุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนดจํานวน 1 แห่ง 

200,000 
(อบต.) 

- - อบต.มีอาคารสถานที่
สําหรับการจัดกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการปรับปรุงที่ทําการ  
อบต.เขากระปุก 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงทีท่ําการ อบต. 
เขากระปุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนดจํานวน 1 แห่ง 

500,000 
(อบต.) 

- - อบต.มีอาคารสถานที่
สําหรับการจัดกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

7 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 

8 โครงการปรับภูมิทัศนท์ี่ทําการ 
อบต.เขากระปุก 

เพื่อความปลอดภัย เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณที่ทํา
การ อบต.เขากระปุก  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- 300,000  
(อบต.) 

- เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-151- 



แนวทางที่  4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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 โครงการส่งเสริมการบูรณาการ       
แผนชุมชนระดับตําบลที่มีประสทิธิภาพ 
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 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

5 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 2 แห่ง 

-  286,000 
(อบต.) 

- การปฏิบัติงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

6 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ปรับปรุงระบบเสียง 
ตามสาย ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

-  100,000  
(อบต.)  

- ประชาชนได้ทราบข่าวสาร
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 

7 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆและทราบ
การปฏิบัติงานของ อบต. 

ปรับปรุงระบบเสียง 
ตามสาย ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

- 100,000  
(อบต.)  

- ประชาชนได้ทราบข่าวสาร
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 

8 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 

9 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

10 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
หมู่บ้าน  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 

11 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลากลาง
หมู่บ้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์ 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 

12 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 

13 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 

14 โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียง
ตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ปรับปรุงเสียงตามสาย ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 50,000  
(อบต.) 

ประชาชนได้ทราบข่าวสาร 
ต่าง ๆ และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส่วนโยธา 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ที่ แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

15 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. 

 

16 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. 

 

17 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.
กําหนด จํานวน 1 แห่ง 

   429,000 
(อบต.) 

การปฏิบัติงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

18 โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บา้น  
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 400,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

19 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 
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เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 

20 โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บา้น 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 380,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาคารใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

21 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 

22 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 

23 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 

24 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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(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. 

6 โครงการสนบัสนนุการเปลีย่นแผ่นภาพ 
ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอท่ายาง จํานวน 1 
ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 
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ส่วนท่ี 6 
 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 การติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) และการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู่โดยท่ี “ การติดตาม”   หมายถึง
กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการปัญหาท่ีกําลัง
เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิถีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้   กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน 

เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
ดําเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
        ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 
        (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก                                   จํานวน    3  คน 
        (2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก                  จํานวน    2  คน 
        (3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก              จํานวน    2  คน 
        (4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง                                        จํานวน    2  คน    
        (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก                                          จํานวน    2  คน    
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
         (1 ) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
          (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   
แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
        1. การติดตาม  ( MONITORING ) 
            การติดตามนั้น  จะทําให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึง
ระยะใดแล้ว ซ่ึงเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น   GANT  CHART  ท่ีจะทําให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดําเนินงานในช่วงใด 

ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
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 2. การประเมินผล  ( EVALOTION )  
               การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จําเป็นต้องมีเกณฑ์ (STANDARD CRITERIA) และ ตัวชี้วัด 

(INDICATORS) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นท่ี
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ 2 ระดับ คือ  
 1. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
    เกณฑ์มาตรฐาน และตัวช้ีวัด การประเมินผลหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์มาตรฐาน 
STANDARD CRITERIA 

ตัวชี้วัด 
INDICATORS 

กรอบตัวแปร 
ATTRIBUTES 

1. สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ์ 

- ผลตา่งระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ีได้รับ
การจัดสรร 
- ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับแต่ละครั้ง 
- การไมเ่ลือกปฏิบัติ/หรือการเลือก
ปฏิบัติท่ีเป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 
 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
- ความถ่ีในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ื น ท่ี เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ 
- จํานวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน - พันธกิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การให้หลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจท่ีสะท้อนความรับผดิชอบ 

5.  การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

- การกําหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความต้องการ 

 2. เกณฑ์การประเมินโครงการ 
     เกณฑ์มาตรฐาน และตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
STANDARD CRITERIA 

ตัวชี้วัด 
INDICATORS 

กรอบตัวแปร 
ATTRIBUTES 

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผลกระทบความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุม่เป้าหมายท่ี
พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวก/ 
ทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 

- ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  
(Progress) 
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
(Efficiency) 

- ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลา 
- จํานวนกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ 
- ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา 

- ผลตา่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
- ผลผลติเป็นสดัส่วนกับท่ีบรรจุใน
โครงการ 
- ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
STANDARD CRITERIA 

ตัวชี้วัด 
INDICATORS 

กรอบตัวแปร 
ATTRIBUTES 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล  
(Effectiveness) 
4. เกณฑ์ผลกระทบ  
(Impact) 
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง  
(Relevance) 
6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 

- ระยะเวลาท่ีใช้ไป 
- สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
- ผลิตภาพต่อกําลังคน 
- ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
- การประหยัดทรัพยากร 
- ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
- ระดับการมีส่วนร่วม 
- ระดับความพึงพอใจ 
-ความเสี่ยงของโครงการ 
- คุณภาพชีวิต 
-  ทัศนคติและความเข้าใจ 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
- ประเด็นปัญหาหลัก 
- มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
- ความต้องการหรือเรียกร้องของ
ประชาชน 
- ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
- สมรรถนะด้านสถาบัน 
- ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
- ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
- ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
- ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลา 

- จํานวนบุคลากรต่อปรมิาณงาน 
- ผู้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลา 
- ความพึงพอใจ/การแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 
- ระยะเวลาการใช้งาน 
- ต้นทุน ต่อผู้เดือดร้อน 
- รายได้ คุณภาพชีวิต ฐานะ 

สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน 
- ผู้รับบริการเข้าใจโครงการ 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
- การลําดับปัญหาก่อนหลัง 
- โครงการตรงกับปัญหาและความ
ต้องการ 
- ความสามารถแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการ 
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาดโครงการ 
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  
- โอกาสช่องทางการผลติท่ีประสบ
ความสําเร็จ 
- ความเป็นกลางในการจัดสรร
ผลประโยชน์ (งบประมาณ) 
- พิจารณาการเลือกปฏิบัตเิจาะจงเพศ
หรือไม ่
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหน้าต่อ
คนรุ่นลูก 
- พิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลกระทบท่ี
จะเกิดตามมา 
- พิจารณาความเสียหายด้านเศรษฐกิจ
จากการดําเนินโครงการ 
- พิจารณาว่าโครงการส่งผลต่อความเสื่อม
หรือกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามหรือไม ่
- ผลตา่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
- ผลผลติเป็นสดัส่วนกับท่ีบรรจุใน
โครงการ 
- ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
- จํานวนบุคลากรต่อปรมิาณงาน 
- ผู้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลา 
- ความพึงพอใจ/การแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 
- ระยะเวลาการใช้งาน 
- ต้นทุน ต่อผู้เดือดร้อน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
STANDARD CRITERIA 

ตัวชี้วัด 
INDICATORS 

กรอบตัวแปร 
ATTRIBUTES 

  - รายได้ คุณภาพชีวิต ฐานะ ภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 
- ผู้รับบริการเข้าใจโครงการ 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
- การลําดับปัญหาก่อนหลัง 
- โครงการตรงกับปัญหาและความ
ต้องการ 
- ความสามารถแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการ 
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาดโครงการ 
- จํานวนผู้ท่ีมามสี่วนร่วมกิจกรรม 

 การประเมินผลโครงการมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การประเมินผลโครงการโดยท่ัวไปซ่ึงเป็นการประเมินกระบวนการ การจัดทําโครงการเพ่ือทราบ
ผลความก้าวหน้าอุปสรรค สําหรับการปรับปรุงแก้ไขหรือกําหนดแนวทางใหม่สําหรับ แก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. การประเมินผลเชิงศึกษาวิจัยซ่ึงต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย ท่ีมีข้ันตอนศึกษาท่ีเป็นข้ันตอนตามหลัก
วิชาการ 
 อย่างไรก็ตามการประเมินโครงการจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและเง่ือนไขท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลโครงการ สามารถวัด
และประเมินผลได้หลายอย่างข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น 
 1. การประเมินกระบวนการ คือ ประเมินผลการทํากระบวนการและวิธีการทํางานต้ังแต่ข้ันตอนแรก
จนถึงข้ันตอนสุดท้าย 
 2. การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินผลท่ีเกิดจากดําเนินโครงการ ซ่ึงอาจวัดไปถึงประสิทธิภาพ
ของโครงการ โดยพิจารณาถึงความพอใจของผู้รับบริการ สามารถใช้ปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตเวลาท่ีใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของผลผลิตมาเป็นตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
 3. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ เป็นการประเมินผลต่อจากการประเมินผลผลิต 

อาจถือว่าเป็นการประเมินโครงการในระยะยาว เพ่ือพิจารณาว่าโครงการนั้นเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ และสังคมได้จริงหรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและสังคมได้อย่างไร 
6.3 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการสามารถดําเนินการได้ 3 ช่วงเวลา คือ 
 1. ก่อนการดําเนินโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าโครงการมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปปฏิบัติ
หรือมีข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร หรืออาจต้องชะลอโครงการ เพ่ือทบทวนรายละเอียดโครงการ
ก่อน 
 2. การประเมินผลระหว่างดําเนินโครงการ เป็นการติดตามประเมินผลขณะโครงการอยู่ระหว่าง
ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้หรือไม่ หากมีปัญหาจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันตาม
กําหนดเวลา 
 3. การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการตรวจสอบผลสําเร็จของโครงการตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ คือ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด 
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 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ 
 1. การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโครงการ โดยเฉพาะเป้าหมายของหน่วยงานตามความสําคัญของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถานการณ์ส่งแวดล้อมและผู้เก่ียวข้อง 
 2. การกําหนดวิธีการประเมิน ผู้ประเมินจะต้องทําความตกลงกับผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการเพ่ือขอ
ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสําคัญท่ีต้องการในการประเมินรายงานการปฏิบัติงานตามแผน ปัญหา 

อุปสรรค ฯลฯ รวมท้ังการปรึกษาหารือ และแจ้งข้อตกลงถึงวิธีการท่ีจะประเมิน เพ่ือความเข้าใจตรงกัน 
 3. การกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลโครงการ เป็นการพิจารณาว่าจะทําการติดตามประเมินผลก่ี
ครั้งในระยะเวลาใด เช่น ปีละ 2-3 ครั้ง ท้ังนี้จะต้องกําหนดเป็นปฏิทินการทํางานของผู้ประเมินและผู้เก่ียวข้อง 
 4. การสรุปวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการ ผู้ประเมินรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร บันทึก
รายงาน เรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การตรวจเยี่ยม การพิจารณาคําขออนุมัติและการใช้งบประมาณ การใช้
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์จากผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 5. การประเมินผลผู้รับผิดชอบ การประเมินจะต้องทําการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและวินิจฉัยว่า
โครงการประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีปัจจัยใดท่ีทํา
ให้โครงการประสบความสําเร็จ และวิเคราะห์ถึงการตอบสนองหรือความสอดคล้องของโครงการกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวินิจฉัยต้องเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ท่ีกําหนด 
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