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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1.1 แนวทางการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แข็งแรง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดหาวัคซีนป้องกันโรค
เพื่อป้องกันและกาจัดโรค
ทั้งตาบล
พิษสุนัขบ้า
พิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน
2 โครงการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก
3 ตรวจสุขภาพประจาปี
ของประชาชนทั่วไป

เพื่อกาจัดยุงลายซึ่งเป็น
พาหะของโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

ทั้งตาบล

4 โครงการป้องกันโรคไข้
ฉี่หนูทกุ หมู่บา้ น

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

ทั้งตาบล

5 ฝึกอบรมการนวดแบบ
แพทย์แผนไทยสาหรับ
อสม.ประจาหมู่บา้ น หมู่6
6 จัดหาอุปกรณ์และเครื่อง
ออกกาลังกายให้แก่ราษฎร
ทุกหมู่บา้ น

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

อสม.หมู่ 6

เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในตาบลไผ่

ทั้งตาบล

2 ครั้ง /ปี
ประชาชนทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
200,000
200,000
200,000 ราษฎรมีสุขภาพดี
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
150,000
150,000
150,000 ราษฎรมีสุขภาพดี
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
150,000
150,000
150,000 ราษฎรมีสุขภาพดี
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
150,000
150,000
150,000 ราษฎรมีสุขภาพดี
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
150,000
150,000 ราษฎรมีสุขภาพดี
งบ อบต.
งบ อบต. และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
200,000
ราษฎรมีสุขภาพดี
งบ อบต.
และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

24
ที่

โครงการ

7 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่อง
สาธารณสุข ขั้นพื้นฐาน
ทั้งตาบล
8 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
อสม.ประจาตาบลไผ่
9 โครงการจัดหาฝาปิดตุ่ม
น้าของราษฎรทั้งตาบล
10 โครงการหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
11 ส่งเสริมกิจกรรมการ
ออกกาลังกายของ
ผู้สูงอายุตาบลไผ่ , และ
ประชาชนทั่วไป
12 ฝึกอบรมให้ความรู้
และรณรงค์เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์ให้กับ
ราษฎรตาบลไผ่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
ราษฎรมีสุขภาพดี
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้

เพื่อฝึกอบรมการ
ปฏิบตั ิงานของ อสม.ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันและกาจัด
ลูกน้ายุงลาย

กลุ่ม อสม.ทั้งตาบล

150,000
งบ อบต.

ฝาปิดตุ่มน้า
จานวน 300 ใบ

50,000
งบ อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการรักษาพยาบาล
อย่างมีคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ , และประชาชน
ทั่วไป

ทั้งตาบล

75,000
งบ อบต.

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
โรค และวิธอี ยู่ร่วมกับผู้
ป่วย

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ราษฎรมีสุขภาพดี
และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
ราษฎรมีสุขภาพดี
และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้
ประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาล
อย่างดี
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
และร่างกายแข็งแรง

สานักปลัด อบต.

ราษฎรมีสุขภาพดี
และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
50000
ผู้สูงอายุได้รับการ
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ตรวจวัดสายตาอย่าง
ถูกวิธี
200,000
ประชาชนได้รับการ สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
บริการด้านสุขภาพ
อย่างครอบคลุม

13 ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ
ของประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมและรักษา
สุขภาพของผู้สูงอายุ

14 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนธรรมนูญ
สุขภาพตาบล

เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
ของธรรมนูญสุขภาพ
ตาบลไผ่

ทั้งตาบล

15 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกของประชาชน
ทั่วไป
16 ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง
โรคไม่ติดต่อ

เพื่อส่งเสริมการตรวจ
คัดกรองเพื่อป้องกันโรค
ที่เป็นตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้แข็งแรง

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ราษฎรมีวธิ ปี อ้ งกัน
โรคได้อย่างทั่วถึง

สานักปลัด อบต.

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ราษฎรมีสุขภาพดี
และสามารถรู้จัก
ป้องกันโรคได้

สานักปลัด อบต.

1,615,000

950,000

950,000

รวม
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1.2 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง อนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียน
ทั้งตาบล
การเรียนรู้ศูนย์ดนตรีไทย ดนตรีไทย - สากล ของ
เด็ก
โครงการฝึกอบรม
เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและ
เยาวชนทั้งตาบล
เข้าค่ายคุณธรรม
คุณธรรมของคนในชุมชน
จริยธรรมของเยาวชน
โครงการส่งเสริมการ
เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและ
พนักงานส่วนตาบลทุกคน
เข้าค่ายคุณธรรม
คุณธรรมของพนักงาน
จริยธรรมของพนักงานฯ ส่วนตาบลทุกคน
สนับสนุนการจัดงาน
เพื่อรักษาและสืบทอด
จัดงานประเพณี
ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ประเพณีและวัฒนธรรม
บุญบั้งไฟ 1 ครั้ง / ปี
ทั้งตาบล
ของไทยให้คงอยู่
ส่งเสริมประเพณี
เพื่อให้ประชาชนมีจิต
ทั้งตาบล
บุญเทศน์มหาชาติ
สานึกในวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
ส่งเสริม , อนุรักษ์ประเพณี เพื่อให้ประชาชนมีจิต
ม.1 , ม.10
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สานึกในวัฒนธรรมและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ม.1 , ประเพณีไทย
ม.10
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกใน
ม.3,8,12
3 หมู่บา้ น ม.3,8,12
ศิลปะและประเพณีของ
ท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
50,000
เด็กนักเรียนได้เรียน
งบ อบต.
ดนตรีไทย - สากล
30,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

140,000
งบ อบต.

140,000
งบ อบต.

140,000
งบ อบต.

เยาวชนในตาบลมี
จิตสานึก มีคุณธรรม
ในการดาเนินชีวติ
พนักงานส่วนตาบล
ทุกคนมีจิตสานึกที่ดี
ในการปฏิบตั ิงาน
ประชาชนได้รักษา
ประเพณีไทยไว้

140,000
งบ อบต.

140,000
งบ อบต.

140,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีไทยไว้

ส่วน
การศึกษาฯ

40,000
งบ อบต.

40,000
งบ อบต.

40,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีไทยไว้

สานักปลัด อบต.

ประชาชนได้รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยให้คงไว้

ส่วน
การศึกษาฯ

30,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษาฯ
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วัตถุประสงค์

8 โครงการอบรมจริยธรรม
ของประชาชนทั่วไป

เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและ
คุณธรรมของคนในชุมชน

9 ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา
10 ส่งเสริมประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง

เพื่อส่งเสริมและรักษา
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้
เพื่อส่งเสริมและรักษา
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้
เพื่อให้ประชาชนมีจิต
สานึกในวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
เพื่อปลูกฝังจิตสานึก
เกี่ยวกับประเพณีของชุมชน
ให้คงอยู่สืบไป

11 สนับสนุนโครงการ
ประกวดการขับร้อง
สรภัญญะ หมู่ 6
12 ส่งเสริมประเพณีสู่ขวัญ
ข้าว หมู่ที่ 13

13 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทง ม.14
14 สนับสนุนโครงการงาน
ช้างและกาชาดจังหวัด
สุรินทร์

เพื่อให้ประชาชนมีจิต
สานึกในวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
30,000
30,000
30,000 ประชาชนได้รับกร
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม
60,000
60,000
60,000 ประชาชนได้รักษา
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ประเพณีไทยไว้

ทั้งตาบล

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีไทยไว้

สานักปลัด อบต.

จัดการประกวดการขับร้อง
สรภัญญะประจาปี

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีไทยไว้

สานักปลัด อบต.

1 ครั้ง / ปี

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

ประเพณีของชุมชน
ได้รับการสืบทอดให้
ให้กับลูกหลาน

ส่วนการศึกษาฯ

ทั้งตาบล

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีไทยไว้

สานักปลัด อบต.

1 ครั้ง / ปี

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
ในการรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย

28
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วัตถุประสงค์

15 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา เป็นต้น
16 บวชบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมและสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการดาเนินชีวติ

17 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ประจาปีของอาเภอ
รัตนบุรี
18 ส่งเสริมกิจกรรมการทา
บุญเพลหมุนเวียน ของ
ตาบลไผ่
19 โครงการสนับสนุน
กลุ่มกลองยาว หมู่ 6
20 จัดตั้งห้องสมุดประจา
หมู่บา้ น หมู่ 11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัดทั้ง 6 วัด ในเขตตาบลไผ่

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
60,000
60,000
60,000 ประชาชนมีจิตสานึก
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ในการรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

เพื่อรักษาและสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทยให้คงอยู่

งานบุญบั้งไฟประจาปี
ของอาเภอรัตนบุรี

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

60,000
งบ อบต.

เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
ให้คงอยู่

ทั้งตาบล

45,000
งบ อบต.

45,000
งบ อบต.

45,000
งบ อบต.

เพื่อรักษาและสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทยให้คงอยู่
ส่งเสริมการให้ความรู้แก่
คนในชุมชน

กลุ่มกลองยาว หมู่ 6

40,000
งบ อบต.

ห้องสมุดประจาหมู่บา้ น หมู่ 11

50,000
งบ อบต.

เด็ก - เยาวชน มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ใช้ชีวติ
ประชาชนมีจิตสานึก
ในการรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
ประชาชนรู้จักรักษา
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่
ประชาชนมีจิตสานึก
ในการรักษา
ประเพณีและ
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ของคนในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วนการศึกษา

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

21 จัดทาฐานข้อมูลชุมชน
ทั้งตาบล

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
ชุมชนเพื่อการสืบค้นที่ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว
22 เข้าค่ายลูกเสือชาวบ้าน
เพื่อส่งเสริมความรู้รัก
สามัคคี ของชุมชนในหมู่
คณะ
23 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของเด็กนักเรียน
ในเขตตาบลไผ่
24 ต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคาร
บ้านคอนสวรรค์
เรียนที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
25 โครงการจัดงานวันเด็ก
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
แห่งชาติ
มีส่วนร่วมและทากิจกรรม
ร่วมกัน
26 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล่น
ของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาฐานข้อมูลแต่ละชุมชน
ทั้งตาบล
ประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
30,000
การสืบค้นข้อมูลมี
งบ อบต.
ความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
100,000
คนในชุมชนมีความ
งบ อบต.
รู้รักสามัคคี

โรงเรียนในเขตตาบลไผ่

100,000
งบ อบต.

ต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์

200,000
งบ อบต.

ทั้งตาบล

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รวม

100,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนในเขต
ตาบลไผ่มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น
เด็กนักเรียนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการ
ทางาน
เด็กนักเรียนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน

200,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนมีการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น

3,665,000

1,990,000

2,145,000

29
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
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1.3 การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามีบทบาท
และส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2 จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น
และเวทีประชาคมตาบล

3 โครงการประกวดหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการเสียงตามสาย

5 ส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินการโครงการ
สายใยรัก
6 โครงการอบรมชุมชน
สัมพันธ์ หมู่ 7

วัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของชุมชน
ตามแนวพระราชดาริฯ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยทั่วถึงกัน
เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของคนในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 เรื่อง

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีส่วนร่วม สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ในการบริหารงาน
ของ อบต.

5 ครั้ง / ปี

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
ของ อบต.

สานักปลัด อบต.

จัดการประกวดปีละ 1 ครั้ง ทั้งตาบล

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

ติดตั้งเครื่องส่งเสียงตามสาย
ทั้งตาบล

150,000
งบ อบต.

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

จัดฝึกอบรมแกนนาของคนในชุมชน

40,000
งบ อบต.

ประชาชนในชุมชน สานักปลัด อบต.
เกิดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบ้านเกิด
ประชาชนได้รับ
สานักปลัด อบต.
ข้อมูลข่าวรทัน
เวลา และรวดเร็ว
คนในครอบครัวทราบ
ส่วน
และเข้าใจซึ่งกันและ
การศึกษาฯ
กัน
ชุมชนมีความสามัคคี สานักปลัด อบต.
ปรองดองช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

ที่

โครงการ

7 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนทั้งตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
กิจกรรมของสภาเด็ก
ตาบลไผ่

8 โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
เวรยามประจาหมู่บา้ น
ทั้งชีวติ และทรัพย์สินของ
คนในชุมชน
9 สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ทั้งตาบล
ประชาชนในตาบล

ทั้งตาบล

10 โครงการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในตาบล

ทั้งตาบล

11 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ช่วงเทศกาล

เพื่อป้องกันและลอด
อุบตั ิเหตุทางถนนช่วย
เทศกาล
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
และประชาชนมีความรู้
จากการสืบค้นข้อมูล
รวม

12 ส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์
ICT

ทั้งตาบล

ทั้งตาบล

อสม. สมาชิกสภา อบต. ผู้นาชุมชน
ร่วมกับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
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งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
เยาวชนในตาบล
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและตนเอง
40,000
ชุมชนมีความปลอดภัย สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ในชีวติ และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น
300,000
300,000
300,000 ประชาชนในตาบล สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ได้รับสวัสดิการ
และมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน
100,000
100,000
100,000 ประชาชนในตาบล สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ได้รับสวัสดิการ
และมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน
140,000
140,000
140,000 อุบตั ิเหตุช่วยเทศกาล
สานักงาน
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ลดลง
ปลัด อบต.
30,000
งบ อบต.
1,140,000

ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว
550,000

550,000

ส่วน
การศึกษาฯ
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1.4 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างลานกีฬาประจา
หมู่บา้ น หมู่ 1
2 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ 14
3 สนับสนุนและส่งเสริม
การเล่นกีฬาทุกระดับ
ทั้งตาบล
4 ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน
หมู่ 9
5 ก่อสร้างสวนหย่อม
หมู่ 10

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ราษฎรได้มีสถาน
ที่สาหรับเล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เพื่อให้ราษฎรได้มีสถาน
ที่สาหรับเล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
เพื่อเป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของประชาชน

6 ส่งเสริมกิจกรรมตาม
โครงการทูบนี ัมเบอร์วนั
หมู่ 10

เพื่อสานต่อโครงการต่อต้าน
ยาเสพติดของคนในชุมชน

7 ปรับปรุงบริบทหนอง
ทานบให้เป็นที่พกั ผ่อน
ของประชาชน ม.14

เพื่อเป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลานกีฬา 1 แห่ง

ก่อสร้างลานกีฬา 1 แห่ง

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน,
กีฬาโรงเรียนและกีฬาต่างๆ
ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน
จานวน 1 แห่ง
ก่อสร้างสวนหย่อม 1 แห่ง

เด็กตามโครงการทูบนี ัมเบอร์วนั

ก่อสร้างสวนสุขภาพ 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
100,000
ประชาชนมีสถานที่
งบ อบต.
พักผ่อนและออก
กาลังกาย
100,000
ประชาชนมีสถานที่
งบ อบต.
พักผ่อนและออก
กาลังกาย
200,000
ประชาชนมีสถานที่
งบ อบต.
พักผ่อนและออก
กาลังกาย
200,000
ประชาชนมีสถานที่
งบ อบต.
พักผ่อนและออก
กาลังกาย
80,000 ประชาชนมีสถานที่
งบ อบต. พักผ่อนและออก
กาลังกาย
40,000 ปัญหายาเสพติดของ
งบ อบต. คนในชุมชนลดลง

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและออก
กาลังกาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

ส่วน
การศึกษาฯ

สานักปลัด อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
ไผ่คัพ

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาทุกระดับของ
ประชาชนทั่วไป

9 จัดหาวัสดุ , อุปกรณ์
กีฬา ทั้งตาบล

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาทุกระดับของ
ประชาชน
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
200,000
ก่อให้เกิดความสามัคคี ส่วนการศึกษาฯ
งบ อบต.
กันระหว่าง ผู้บริหาร
พนักงาน และ สมาชิก
สภา อบต. ทุกตาบล
200,000
ประชาชนมีอุปกรณ์
ส่วน
งบ อบต.
สาหรับเล่นกีฬาและ
การศึกษาฯ
ออกกาลังกาย
800,000
300,000
120,000
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1.5 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนกิจการ อปพร.

2 ฝึกอบรมทบทวนและ
พัฒนาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.
3 จัดหาค่าตอบแทน
หน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน
4 จัดหารถกระเช้า

5 กระจกโค้ง

6 จัดหากรวยจราจร
และไฟกระพริบหยุด
ตรวจ
7 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบตั ิงาน
ของ อปพร.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏบัติหน้าที่ของสมาชิก
อปพร.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยกู้ชีพ
ประจา อบต.ไผ่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบตั ิงานตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพื่อกั้นแนวเขตถนนสาหรับ
สัตว์เลี้ยง (วัว , ควาย)
เวลาข้ามถนน และจัด
งาน อบต. , หมู่บา้ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทั้งตาบล
ทั้งตาบล

10 คน

1 คัน

6 แห่ง

60 อัน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
50,000
การปฏิบตั ิงานของ
งบ อบต.
สมาชิก อปพร.
มีประสิทธิภาพขึ้น
100,000
ประสิทธิภาพของ
งบ อบต.
สมาชิก อปพร.
มีมากขึ้น
200,000
ประสิทธิภาพการ
งบ อบต.
ปฏิบตั ิงานของ
หน่วยกู้ชีพเพิ่มขึ้น
2,000,000
ประสิทธิภาพการ
งบ อบต.
ปฏิบตั ิงานของ
หน่วยกู้ชีพเพิ่มขึ้น
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีความ
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
100,000
ประชาชนในตาบลมี
งบ อบต.
สุขภาพดีในทุกด้าน

ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

50,000
งบ อบต.

รวม

2,520,000

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของ
หน่วยกู้ชีพเพิ่มขึ้น
20,000

20,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.
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1.6 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
2 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันยาเสพติด
3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
โรงเรียนปลอดยาเสพติด

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและลดปัญหา
การติดยาเสพติดของคน
ในชุมชน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ทราบถึงภัยของยาเสพติด
และวิธปี อ้ งกัน

4 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อให้เด็ก เยาวชน
สร้างจิตสานึกเพื่อต่อต้าน ประชาชนทั่วไป มีจิต
ยาเสพติด
สานึกในการต่อต้าน
ยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

1 รุ่น

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในเขตตาบลไผ่

28 คน

รวม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
30,000
30,000
30,000 ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
20,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
150,000
เด็กและเยาวชน
งบ อบต.
ทราบถึงวิธกี ารป้องกัน
และโทษของยา
เสพติด
30,000
30,000
30,000 ผู้ผ่านการฝึกอบรม
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. มีจิตสานึกในการ
ต่อต้านยาเสพติด
230,000

60,000

60,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ
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1.7 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ผู้ปว่ ยเอดส์
2 ส่งเสริมและสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตตาบลไผ่
3 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
4 ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
ที่มีฐานะยากจน
ในเขตตาบลไผ่
5 สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
ฐานะยากจน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
100 คน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
400,000
400,000
400,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. การช่วยเหลือ

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1,000 คน

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
งบ อบต. การช่วยเหลือ

สานักปลัด อบต.

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้
ด้อยโอกาส มีอาชีพเพื่อ
การดารงชีวติ
เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ

50 คน

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ

สานักปลัด อบต.

ทั้งตาบล

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคง

สานักปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริมและจัด
หมู่บา้ นละ 2 คน จานวน 14 หมู่บา้ น
สวัสดิการให้กับครอบครัว
ที่ยากจน
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จัดฝึกอบรมผู้พกิ ารทั้งตาบล ปีละ 1 ครั้ง
ผู้พกิ ารเพื่อการพึ่งพา
ศักยภาพของผู้พกิ าร
ตนเองด้านการดูแลตนเอง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอาชีพ
7 สนับสนุนโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ย
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยโรคเอดส์ ผลกระทบโรคเอดส์
โรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อฯ

28,000
งบ อบต.

ครอบครัวที่ยากจนได้ สานักปลัด อบต.
รับการช่วยเหลือ

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

ผู้พกิ ารสามารถพึงพา สานักปลัด อบต.
ตนเองได้

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ผู้ปว่ ยโรคเอดส์และ
ผู้ได้รับผลกระทบ
ได้รับการช่วยเหลือ

สานักปลัด อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การทากิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุที่มีประโยชน์
ต่อชุมชน

9 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้
กับผู้ยากไร้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ยากไร้
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

จานวน 6 หลัง

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
50,000
ผู้สูงอายุมีทนุ สาหรับ สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ประกอบกิจกรรม
ภายในกลุ่ม
600,000
งบ อบต.
2,308,000

ผู้ยากไร้ในตาบลไผ่
ได้รับการดูแลด้าน
ที่อยู่อาศัย
1,680,000

1,680,000

ส่วนโยธา
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1.8 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในเขตตาบลไผ่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 แข่งขันการอ่านหนังสือ
ระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรียน

2 จัดตั้งศูนย์เด็กก่อน
วัยเรียนในชุมชน หมู่ 6

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ของเด็กก่อนวัยเรียน

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอน

เพื่อให้เด็กมีการพัฒนา
การเรียนรู้อยู่อย่าง
สม่าเสมอ
เพื่อให้เด็กมีการพัฒนา
การเรียนรู้อยู่อย่าง
สม่าเสมอ
เพื่อให้เด็กมีการพัฒนา
การเรียนรู้อยู่อย่าง
สม่าเสมอ
เพื่อให้เด็กมีการพัฒนา
การเรียนรู้อยู่อย่าง
สม่าเสมอ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรมของ
ศูนย์เด็ก

4 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการ
ศึกษาของเด็กทั้งตาบล
5 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้กับเด็กนักเรียน
ในเขตอบต.ไผ่
6 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน
ในเขต อบต.ไผ่
7 ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแข่งขันการอ่านหนังสือระหว่าง
ผู้สูงอายุและเด็ก ช่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
30,000
เด็กนักเรียนขยัน
งบ อบต.
อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

จัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ม.6

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก 4 ศูนย์

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

เด็กก่อนวัยเรียนได้
รับการส่งเสริมการ
ศึกษาอย่างทั่วถึง
เด็กนักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนครบ

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก 4 ศูนย์

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนครบ

ส่วนการศึกษา

โรงเรียนทั้งหมดและศูนย์เด็ก
ที่อยู่ในเขต อบต.ไผ่

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

ส่วนการศึกษา

โรงเรียนทั้งหมดและศูนย์เด็ก
ที่อยู่ในเขต อบต.ไผ่

600,000
งบ อบต.

600,000
งบ อบต.

600,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบ
ทุกคน
เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบ
ทุกคน
อาคารเอนกประสงค์
ภายในศูนย์เด็ก

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 4 ศูนย์

200,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา
ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ส่วน
การศึกษาฯ
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ที่

โครงการ

8 ส่งเสริมสนับสนุนมอบ
ทุนการศึกษานักเรียนที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนและ
ยากจน
9 ส่งเสริมสนับสนุนทุน
การศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนในเขตตาบลไผ่
10 ส่งเสริมการเข้าค่ายพักแรม
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนที่เรียนดีแต่
ยากจน
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียน

เพื่อฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ของโรงเรียน
ทั้ง 6 โรงเรียนในเขต
ตาบลไผ่
11 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมทักษะและการ
สู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมของ
พนักงาน ผู้นาชุมชน
เพื่อเข้าสู่อาเซียน
12 โครงการจัดหาสื่อ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ของเด็กนักเรียน
สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ในเขตตาบลไผ่
โรงเรียนบ้านช่อง-ยางชุม
13 โครงการจ้างครูสอนภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของเด็กนักเรียน
ให้เด็กนักเรียน โรงเรียน ในเขตตาบลไผ่
ในเขตตาบลไผ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนละ 4 ราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนละ 6 ราย
ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
ในเขต อบต.ไผ่ ตั้งแต่ ป.1 ปริญญา ตรี 1 ทุนการศึกษา
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัย ชั้น ป.4-6

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
60,000
นักเรียนที่เรียนดี
งบ อบต.
แต่ขาดแคลนได้รับ
ทุนการศึกษา
200,000
งบ อบต.
40,000
งบ อบต.

บุคลากรใน อบต. , ผู้นาชุมชน , บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน 720 คน

3,750,000
งบ อบต.

เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง

15,000
งบ อบต.

จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 11 เดือน

99,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

นักเรียนที่เรียนดี
ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน
นักเรียนเป้นผู้มี
ระเบียบวินัย รู้หน้าที่

ส่วน
การศึกษาฯ

บุคลากร ผู้นาชุมชน
ครูและนักเรียนในเขต
ตาบลไผ่ มีความพร้อม
ในการเข้าสู่อาเซียน
เด็กนักเรียนมีความรู้
และสามารถสืบค้น
งานได้เร็วขึ้น

ส่วน
การศึกษาฯ

เด็กนักเรียนมีการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ
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14 โครงการส่งเสริมกรีฑา กีฬา นักเรียนตาบลไผ่
สพป.สุรินทร์ เขต 2

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านกีฬา
และสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
15 โครงการเลี้ยงกบและ
เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
ปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ในโรงเรียนบ้านช่อง -ยางชุม การเกษตรในโรงเรียนที่
หลากหลาย
16 ส่เงสริมเกษตรอินทรีย์
เพื่อจัดประสบการณ์ให้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
17 โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน โรงเรียนบ้านไผ่
(วันครู 2503)
18 ก่อสร้างสนามฟุตซอล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนในเขต
ตาบลไผ่

ส่งเสริมการเลี้ยงกบและปลาดุก ของเด็ก
นักเรียน จานวน 184 คน

นักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ทุกคน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รับประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่
(วันครู 2503) ในเขตตาบลไผ่

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายของประชาชน
และเด็กนักเรียน

สนามฟุตซอลในโรงเรียนช้านช่อง - ยางชุม

รวม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
60,000
ครูและนักเรียนทั้ง 6
งบ อบต.
โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริม
กรีฑา-กีฬา ตาบลไผ่
40,000
นักเรียนมีความรู้ มี
งบ อบต.
ทักษะพื้นฐานในการ
เลี้ยงกบและรู้จักการทา
งานเป็นหมู่คณะ
200,000
นักเรียนมีความรู้ มี
งบ อบต.
ทักษะพื้นฐานในการ
ทาการเกษตรแบบ
พอเพียง
65,000
นักเรียนมีความรู้ความ
งบ อบต.
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
200,000
งบ อบต.

6,109,000

นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่
ออกกาลังกาย
1,350,000

1,550,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วนโยธา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดซื้อเครื่องพ่นสาร
อินทรีย์กาจัดแมลง
หมู่ 1
2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเลี้ยงโคนม
และปลูกยางพารา หมู่ 1
3 ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพของเกษตรกร
ตาบลไผ่
4 โครงการส่งเสริมด้านการ
เกษตรและปศุสัตว์

เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับ
เกษตรกรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับ
เกษตรกรในการประกอบ
เลี้ยงโคนม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุง
การเกษตรและปศุสัตว์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7 สนับสนุนกลุ่มทอเสื่อกก
หมู่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่องฉีดพ่น จานวน 2 เครื่อง

กลุ่มเลี้ยงโคนมและกลุ่มปลูกยางพารา
หมู่ 1

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 ผลผลิตทางการเกษตร สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ของประชาชนได้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
100,000 เกษตรกรมีรายได้
สานักปลัด อบต.
งบ อบต. เพิ่มมากขึ้น

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพของเกษตรกรทั้งตาบล

10,000
งบ อบต.

ผลผลิตทางการ
สานักปลัด อบต.
เกษตรของประชาชน
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น สานักปลัด อบต.
ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโค

ทั้งตาบล

500,000
งบ อบต.

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สนับสนุนกลุ่มทอเสื่อกก ม.4

30,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

8 สนับสนุนกลุ่มทอผ้า
หมู่ 4

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สนับสนุนกลุ่มทอผ้า ม.4

30,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

9 ส่งเสริมสนับสุนกลุ่ม
ทอผ้าด้วยกี่กระตุก หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สนับสนุนกลุ่มทอผ้า ม.5

30,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม ม.6,7

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
ประชาชนมีรายได้
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
เพิ่มขึ้น

10 ส่งเสริมการเลี้ยงหม่อน
ไหม หมู่ 6,7

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

11 ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหม
หมู่ 6

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม ม.6

20,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

12 ส่งเสริมการปลูกไม้ผล
ในโรงเรียนและชุมชน
ทั้งตาบล
13 ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้
ทั้งตาบล
14 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง ม.6

เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผล
ของคนในชุมชน

พันธ์ไม้ผล จานวน 500 ต้น

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตาม

20,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
ม.6

40,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

15 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
ในโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้
เกษตรกรใช้ปลูกข้าวโดย
ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

60,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนสามารถ
เรียนรู้การประกอบ
อาชีพได้
ประชาชนสามารถ
ลดต้นทุนการ
การผลิตได้

สานักปลัด อบต.

16 สนับสนุนการจัดหา
วัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด

เพื่อเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายของครัวเรือน
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

รั้วบ้าน

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน
ทั้งตาบล
วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

50,000
งบ อบต.

สานักปลัด อบต.
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17 จัดซื้อพันธุข์ ้าวหอมมะลิ
ให้กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ
ที่อยู่ในเขตตาบลไผ่
18 สนับสนุนและส่งเสริม
การเลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ หมู่ 8,12
19 ส่งเสริมการปลูกยางพารา
และมันสาปะหลัง หมู่ 8

เพื่อปรับปรุงพันธุข์ ้าว
หอมมะลิ

20 ส่งเสริมกลุ่มจักสานของ
ผู้สูงอายุ หมู่ 8

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

21 ส่งเสริมการปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ของกลุ่มปลูก
ข้าวหอมมะลิ หมู่ 8
22 ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรของ
คนในชุมชน หมู่ 12,8

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

24 สนับสนุนกลุ่มแปรรูป
อาหาร หมู่ 9

เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
ผลผลิตของกลุ่ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พันธุข์ ้าวหอมมะลิ
จานวน 5,000 กิโลกรัม

30,000
งบ อบต.

รายได้ของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

40,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

40,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

สนับสนุนกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ หมู่ 8

40,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.
3

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 8,12

40,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
ผลผลิตของกลุ่ม

30 ครัวเรือน

20000
งบ อบต.

ผลผลิตทางการ
สานักปลัด อบต.
เกษตรของประชาชน
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
100,000 ประชาชนสามารถ
สานักปลัด อบต.
งบ อบต. ลดต้นทุนการผลิตได้

จัดหากล้ายางพารา และ กล้ามัน
สาปะหลังให้เกษตรกร
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 8
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนกลุ่มทานาปรัง ม.11

25 ส่งเสริมการทานาปรัง
หมู่ 11

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

26 ส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ด
หมู่ 11 , 14

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ด ม.11

27 ส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม
และช่างเสริมสวย
หมู่ 12,13,10,5
28 ส่งเสริมอาชีพปลูกดอก
กระเจียว หมู่ 13

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ม.12,13,10,5

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ม.13

29 ส่งเสริมกลุ่มจักสาน
หมู่ 13

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ม.13

30 ส่งเสริมกลุ่มทาขนม
หมู่ 13

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ม.13

31 ส่งเสริมกลุ่มทอผ้า หมู่ 13 เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ม.13

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
50,000 ประชาชนมีรายได้
สานักปลัด อบต.
งบ อบต. เพิ่มขึ้น
30,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

50,000
งบ อบต.
50,000
งบ อบต.
50,000
งบ อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ม.14

32 ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม
หมู่ 14

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

33 ส่งเสริมกลุ่มผลิตน้ายา
ล้างจาน หมู่ 14 , 10

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ม.14

34 ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบ
อาชีพของผู้ที่ไม่มีงานทา
35 สนับสนุนโครงการอบรม
เกษตรอินทรีย์และ
พลังงานยั่งยืน
36 โครงการก่อสร้างโรง
น้าแข็งหลอดในหมู่บา้ น
ที่มีระบบประปาเพื่อ
จาหน่ายในชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มรายได้ให้กับที่ไม่มี
งานทา
เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

ทั้งตาบล

ทั้งตาบล

เพื่อเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายของประชาชน
ในหมู่บา้ น

ทั้งตาบล

รวม

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
50,000
ประชาชนมีรายได้
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
เพิ่มขึ้น
50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

4,000,000 ประชาชนมีรายได้
งบ อบต. เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

5,140,000

130,000

710,000
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2.2 แนวทางการส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพืน้ เมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

1 จัดตั้งตลาดชุมชน หมู่ 9

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

2 จัดตั้งตลาดชุมชน หมู่ 8

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

1 แห่ง

3 จัดตั้งตลาดชุมชน
หมู่ 11

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

1 แห่ง

รวม

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
200,000
ประชาชนมีรายได้
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
เพิ่มขึ้น
200,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.
200,000

200,000

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

200,000

2.3 แนวทางการสนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน ธนาคารหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดตั้งร้านค้าชุมชนใน
หมู่บา้ น ทั้งตาบล

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

2 จัดตั้งกองทุนธนาคารข้าว
หมู่ 12

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับราษฎรในหมู่บา้ น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่บา้ นละ 1 ร้านค้า

1 แห่ง

รวม

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
120,000
ประชาชนมีอาชีพ
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง
ได้
30,000
ประชาชนมีอาชีพ
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง
ได้
120,000
30,000
-
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2.4 แนวทางการก่อสร้างอาคาร ยุ้งฉาง
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างฉางข้าวเพื่อเก็บ
ข้าวหอมมะลิของกลุ่ม
ผลิตข้าวหอมมะลิเกษตร
อินทรีย์ หมู่ 1,7,10,12
2 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด หมู่ 1

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้าวหอมมะลิของ
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ
เกษตรอินทรีย์
เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างฉางข้าวหมู่ละ 1 หลัง
(ม.1,7,10,12)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
400,000
ประชาชนมีที่เก็บ
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ข้าวเป็นสัดส่วน

ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
1 หลัง

เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดง
ก่อสร้างอาคาร ม.11 ข้างวัดด้าน
สินค้าและจาหน่ายสินค้า ทิศตะวันตก (อาคารสภาตาบลหลังเดิม)
OTOP ของกลุ่มแม่บา้ น
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4 ส่งเสริมการจัดตั้งโรงสีข้าว เพื่อเพิ่มรายได้และลดราย จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ชุมชนของกลุ่มเกษตรจ่ายของเกษตรกร
หมู่ 4
อินทรีย์ หมู่ 4 , 10
5 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยง
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
1 แห่ง
หม่อนไหม บ้านนาอุดม อาชีพให้กับราษฎรภายใน
หมู่ 7
หมู่บา้ น
รวม

200,000
งบ อบต.

3 ก่อสร้างอาคารสาหรับ
จาหน่ายสินค้า OTOP
ตาบลไผ่

500,000
งบ อบต.

400,000

500,000

ประชาชนมีอาชีพและ สานักปลัด อบต.
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

มีสถานที่จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ราษฎร
ในหมู่บา้ นผลิตขึ้น

สานักปลัด อบต.

500,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด อบต.

80,000
งบ อบต.

ราษฎรในหมู่บา้ นมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด อบต.

780,000
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2.5 แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลุ่มอาชีพระดับตาบล

เพื่อเป็นฐานข้อมูล
กลุ่มอาชีพของตาบล

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพทั้งตาบล

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
อาชีพและพัฒนารายได้
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ทั้งตาบล
จัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ในตาบลทุกคน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
30,000
ประชาชนสามารถได้ สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
รับทราบข้อมูลกลุ่ม
อาชีพภายในตาบลได้
100,000
ราษฎรในหมู่บา้ นมี สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
รายได้เพิ่มมากขึ้น
130,000

-

-
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมถนนลาดยาง
ทุกจุด
2 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 1 - หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

3 ซ่อมแซมถนน คสล.
พร้อมร่องระบายน้า
เส้นต้นมะขามใหญ่ หมู่ 2
ถึงแยกหมู่ 14
4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3
เส้นจากบ้านนางพวงรัตน์
พุดจีบ ถึงบ้านนางค่า
ละอองทอง หมู่ 3
5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3
ถนนด้านทิศตะวันนออก
ประปาหมู่บา้ น หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.เชื่อมต่อจากถนน
ลาดยางทุกจุด
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
500,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. สะดวกขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

880,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา
1

500,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา
2

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

374,000
งบ อบต.

400,000
งบ อบต.
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6 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 3 จากแยกบ้าน
นายแด้ง - สามแยกถนน
ดิน หมู่ 3
7 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
เส้นทิศตะวันตกหมู่บา้ น
ถึงแยกไปบ้านระเวียง
หมู่ 4
8 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
สี่แยกวัดอิสานบ้านนาวอง
(ทิศตะวันออกวัด )ไปทิศ
เหนือ หมู่ 4
9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5
เส้นซอยผีสิง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เส้นบ้านนางพรมมา
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ก้องแก้ว - บ้านนางวิฑูรย์ ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.
500,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000
งบ อบต.
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.
500,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000
งบ อบต.
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร
375,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.
งบ อบต.
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

2560(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

150,000
งบ อบต.

90,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา
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11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เส้นหลังวัด - โรงเรียน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 5
ได้อย่างสะดวก
12 ซ่อมแซมถนน คสล.เส้นข้าง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
กลางบ้านข้างบ้านนางสมัย สาหรับใช้ในการคมนาคม
ก้านทอง หมู่ 6
ได้อย่างสะดวก
13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
บ้านยางน้อย ถึงโรงเรียน สาหรับใช้ในการคมนาคม
บ้านสี่เหลี่ยม
ได้อย่างสะดวก
14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
จากบ้านนางมาลา โสพิศ
ถึงแยกบ้านนายแสวง
สวรรณจักร์
15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
จากแยกบ้านนางละออง
สุริอาจ ถึง บ้านนางรัชดา

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี
ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร
300,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
งบ อบต.
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร
1,700,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม.
งบ อบต.
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
150,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
งบ อบต.
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

2560(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

300,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา(2)

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

52
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
จากแยกบ้านนายทองสุข สาหรับใช้ในการคมนาคม
ถึง บ้านนายวัง สุริอาจ ได้อย่างสะดวก
17 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางเข้าฉางข้าว
หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

18 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 7 เส้นหลังหมู่บา้ น

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

19 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 7 ซอยหน้าโรงเรียน
บ้านนาอุดม

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

20 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 7 เส้นกลางหมู่บา้ น
จากข้างวัดบาเพ็ญธรรม
ถึงถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร
125,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
200,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร
800,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
400,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
500,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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21 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 7 เส้นข้างบ้านนาย
ศิลา เชื่อมฉางข้าว

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

22 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นหน้าบ้านนางเพ็ญ
สมคา ถึงบ้านนางพวงรัตน์
สุขเสมอ หมู่ 8
23 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายเทียนถึงบ้านนางสาเภา
ศรีงาม หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

24 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายอภ้ย คงนุรัตน์
ถึง นุชจรีย์รีสอร์ท หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

25 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายสุรินทร์ ถึงบ้าน
นายหวิน ปลื้มจิต
หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
1,000,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา(1)

ส่วนโยธา(2)

ส่วนโยธา
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26 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายจันทร์ อุไรล้า ถึง
บ้านนายสมหมาย ศรีงาม
หมู่ 8
27 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 9 เส้นบ้านนายจินดา
มีโสภา - คลองส่งน้า

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

28 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 9 จากที่ทาการ
อบต.ไผ่ ถึงสี่แยกบ้าน
อาจารย์จินดา มีโสภา
29 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 9 เส้นข้างศาลา
ถึงเขตป่าดงหินล้ม ม.9

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

30 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 9 ถึงเขตเทศบาล
รัตนบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
150,000
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
งบ อบต.
ตรงม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
500,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
200,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

54
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

31 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เส้นหน้าบ้านนายประยงค์ สาหรับใช้ในการคมนาคม
สว่างผุย หมู่ 10
ได้อย่างสะดวก
32 ก่อสร้างถนน คสล.
ม. 10 - เขตตาบลหนองบัวทอง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

33 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 10 - สามแยกปู่ตา
ไปดงบาก หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

34 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนางสมัย สมดี ม.10
ถึง เขตตาบลธาตุ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

35 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางมีนา ชินศรี
ถึง บ้านนายสมใจ ใยดี
หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร
275,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร
2,100,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400
งบ อบต./อบจ.
สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
400,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.
1,250,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 200 ม.
150,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ด้านทิศตะวันออกโรงเรียน สาหรับใช้ในการคมนาคม
บ้านไผ่ หมู่ 11
ได้อย่างสะดวก
37 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
หมู่ 12 บ้านนางทองหยิบ สาหรับใช้ในการคมนาคม
ถึง หมู่ 8
ได้อย่างสะดวก
38 ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายดี ก้านเพชร
ถึงบ้านนายอุดม รุ่งเรือง
หมู่ 12
39 ก่อสร้างถนน คสล.
จารเส้นเดิมถึงบ้าน
นายมนัส โคตรสวัสดิ์
หมู่ 12
40 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 12 - หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
150,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร
70,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
37,500
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
200,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา(2)
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41 ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางสมทรัพย์
ขาเนตร ถึง บ้านนาง
รัศมี มีโชค
42 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นจากบ้านนายผึ้ง
ภูลี ถึง ดงปู่ตา หมู่ 13

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

43 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เส้นหน้าบ้านนายเสาร์
สาหรับใช้ในการคมนาคม
อุไรล้า ถึงดงปู่ตา หมู่ 13 ได้อย่างสะดวก
44 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบ้าน นายสมเพช
ถึงบ้านนายสวน
หมู่ 13
45 ก่อสร้างถนน คสล.
หน้าบ้านนายสิงห์ รูปขา
ถึงบ้านนายสุพล ยุทธพันธ์
หมู่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
400,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
200,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
100,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
250,000
ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท 1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
120,000 ราษฎรมีการสัญจร
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480
งบ อบต. สะดวกขึ้น
ตร.ม. ตามแบบ ท 1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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งบประมาณและที่มา
10
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
150,000
ราษฎรมีการสัญจร
จากบ้านนายสวน ถึง
สาหรับใช้ในการ
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ประปา หมู่ 13
คมนาคมได้อย่างสะดวก ตร.ม. ตามแบบ ท 1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ก่อสร้างและซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร
2,000,000
ราษฎรมีการสัญจร
ถนน คสล. ภายในตาบล สาหรับใช้ในการ
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
คมนาคมได้อย่างสะดวก ตร.ม. ตามแบบ ท 1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ก่อสร้างถนนลงลูกรัง
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
140,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
หมู่ 1 รอบคลองน้าจาก สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
สะดวกขึ้น
ร้านทรัพย์อนันต์ถึง
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
บ้านนาอุดม
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนดินลงหิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
100,000
ราษฎรมีการสัญจร
ลูกรังเส้นรอบหมู่บา้ นจาก สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ด้านทิศตะวันตกหมู่บา้ น ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
ข้างยุ้งฉางข้าว ม.7
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนดินลงหิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
140,000
ราษฎรมีการสัญจร
ลูกรังเส้นรอบหมู่บา้ นจาก สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ด้านทิศตะวันตกหมู่บา้ น ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
ถึงเส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่
สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหมู่ที่ 1
ปลอดภัย
โครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
51 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
ลูกรังเส้นประปาถึงป่า
สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ดงหินล้ม ม.1
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
52 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร
จากดอนดูก ถึงคลองใหญ่ สาหรับใช้ในการคมนาคม 3,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
หมู่ 2
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
53 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร
หมู่ 2 เชื่อมจากที่นาของ สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
นายสุพนิ สลับศรี ไปยัง ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.
คลองใหญ่ พร้อมวาง
พร้อมวางท่อระบาย
สะดวก รวดเร็ว และ
ท่อระบายน้า
ปลอดภัย
54 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 6 เมตร
จากหนองสาโรงหน้าวัด สาหรับใช้ในการคมนาคม 3,500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
หงษ์บา้ นช่อง หมู่ 3 ถึง ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม.
หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ สะดวก รวดเร็ว และ
พร้อมวางท่อระบาย
ปลอดภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
140,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น

315,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

202,500
งบ อบต.

ราษฎรมีถนน
สาหรับสัญจรไปมา
สะดวกเพิ่มมากขึ้น

ส่วนโยธา

735,000
งบ อบต.

ราษฎรมีถนน
สาหรับสัญจรไปมา
สะดวกเพิ่มมากขึ้น

ส่วนโยธา

60
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
55 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
280,000 ราษฎรมีถนน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
รอบหมู่บา้ นด้านตะวันตก สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
งบ อบต. สาหรับสัญจรไปมา
ถึงร้านนางฟ้าพันธุไ์ ม้
สะดวกเพิ่มมากขึ้น
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม.
หมู่ 3
พร้อมวางท่อระบาย
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
56 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
140,000
ราษฎรมีถนน
ทางเข้าวัดป่าอัมพวัน ด้าน สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
งบ อบต.
สาหรับสัญจรไปมา
ทิศตะวันออกและทางด้าน ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
สะดวกเพิ่มมากขึน้
ทิศเหนือ หมู่ 3
พร้อมวางท่อระบาย
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
57 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
ราษฎรมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร
280,000
ลูกรังด้านทิศใต้ถึงทิศ
สาหรับสัญจรไปมา
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ยาว 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
งบ อบต.
ตะวันตกหมู่บา้ นและป่า สะดวก รวดเร็ว และ
สะดวกเพิ่มมากขึน้
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
ดงหินล้ม หมู่ 4
พร้อมวางท่อระบาย
ปลอดภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

58 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 6 ม. ยาว
หมู่ 4 สายไปบ้านระเวียง สาหรับใช้ในการคมนาคม 4,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

840,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. / สะดวกขึ้น
อบจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

61
ที่

โครงการ

59 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง
หมู่ 4 ถนนเส้นหลังวัด

60 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง
ฝั่งคลอง หมู่ 10

61 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง
จากสนามกีฬาหมู่บา้ น
หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 8

62 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง
จากข้างฟาร์มหมู ถึง
หนองปลัก หมู่ 13

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 6 ม. ยาว
840,000
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ราษฎรมีการสัญจร
สาหรับใช้ในการคมนาคม 4,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
งบ อบต. /
สะดวกขึ้น
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม.
อบจ.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
280,000
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สาหรับใช้ในการคมนาคม 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
สะดวกขึ้น
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 ม ยาว 500
87,500
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
สะดวกขึ้น
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500
100,000 ราษฎรมีการสัญจร
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
งบ อบต. สะดวกขึ้น
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

63 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง
จากหนองปลักเปือย ถึง
หนองปลักเม็ก หมู่ 13

64 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
เส้น ม.1 - ม.3

65 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ถนนเส้นสามแยกป่าช้า
หมู่ 5 ถึง ต.หนองบัวทอง

66 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
จากถนนลาดยาง หมู่ 6
ถึงห้วยแก้ว
(เส้นจากที่นานายเสถียร)
67 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
หมู่ 6 จากหนองคู ต.รัตนบุรี

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600
60,000 ราษฎรมีการสัญจร
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
งบ อบต. สะดวกขึ้น
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400
400,000
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต./
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
สะดวกขึ้น
อบจ.
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ลูกรังไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,000
675,000
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต./
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
สะดวกขึ้น
อบจ.
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,000
675,000
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
สะดวกขึ้น
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
540,000
ราษฎรมีการสัญจร
สาหรับใช้ในการคมนาคม 2,000 เมตร หนาโดยเฉี่ย0.10 เมตร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
วัตถุประสงค์

62
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา(1)

ส่วนโยธา

63
ที่

โครงการ

68 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
หมู่ 6

69 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
จากบ้านนางสาเภา ถึง
เขตตาบลธาตุ หมู่ 8

70 ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก ม.7 ถึงหนองเต่า

71 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
จากสี่แยกดงปู่ตา ถึง
บ้านนายสมหมาย หมู่ 8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
สาหรับใช้ในการคมนาคม 3,500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
สาหรับใช้ในการคมนาคม 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
สาหรับใช้ในการคมนาคม 3,500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
สาหรับใช้ในการคมนาคม 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
945,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. สะดวกขึ้น

360,000
งบ อบต.

945,000

360,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

64
ที่
72

73

74

75

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
จากบ้านนางหม้วย ถึง
สาหรับใช้ในการคมนาคม 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ประปา หมู่ 8
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
จากบ้านคอนสวรรค์ถึง
สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
หนองบก หมู่ 10
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
หมู่ 10 ถึง หมู่ 6 บ้านแต้ สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ต.ธาตุ
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
หมู่ 11 จากแยกนาอุดม สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,050 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ไปสี่แยกไผ่-สี่เหลี่ยม
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
360,000
ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

216,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

216,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

283,500
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

65
ที่
76

77

78

79

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
จากบ้านนายสุพรรณ
สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
แก่นจักร์ ถึงบ้านนาย
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.
ชุมพร คงนุรัตน์ หมู่ 12 สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
สองฝั่งคลอง หมู่ 14
สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,800 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
พร้อมวางท่อ 5 จุด
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
เส้นจากหมู่บา้ นถึงหนอง สาหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ขนาบ ม.13
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 6000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนดินต่อจาก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
เส้นปลักติ้วถึงป่าดงหินล้ม สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,500 เมตร สูง 1.50 เมตร
หมู่ 1
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 9,000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
225,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. สะดวกขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

400,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

400,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

300,000
งบ อบต.

66
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
80 ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
จากหมู่ 13 ถึงเทศบาล
สาหรับใช้ในการคมนาคม 3,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
รัตนบุรี
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
81 ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 เมตร
เส้นด้านทิศตะวันตก
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
หมู่บา้ นถึงป่าไม้ หมู่ 1
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 9,000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
82 ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
ลงหินลูกรังจากบ้าน
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,200 เมตร สูง 1.50 เมตร
นางนงนภัทร ถึง
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม
ลบ.ม.
บ้านนางปิ่นจุฑา
สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ 3
ปลอดภัย
83 ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
ลงหินลูกรังจากถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
ลาดยาง หมู่ 3 ถึง
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 18,000 ลบ.ม.
หมู่ 7
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
400,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น

900,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

700,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

800,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

67
ที่
84

85

86

87

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 2
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,500 เมตร สูง 0.50 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 9,000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
จากบ้านนายสะอาด มีโชค สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 350 เมตร สูง 1.50 เมตร
ถึงบ้านนางละมัย ใยวัน ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 2,100 ลบ.ม.
หมู่ 3
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนดินเส้น
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ปรับปรุงถนนดินขนาดกว้าง 5 เมตร
บ้านนาวอง หมู่ 4 - หมู่ 3 สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
บ้านช่อง
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 22,500 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนดินเส้น
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ปรับปรุงถนนดินขนาดกว้าง 5 เมตร
รอบหมู่บา้ น หมู่ 4
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
เริ่มจากห้าแยกถึง
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 15,000 ลบ.ม.
ป่าดงหินล้ม
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
300,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น

250,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

450,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

300,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

68
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
88 ก่อสร้างถนนดินจากทางโค้ง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ปรับปรุงถนนดินขนาดกว้าง 6 เมตร
ต้นยางถึงป่าดงหินล้ม
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
หมู่ 4
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 27,000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
89 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 เมตร
เส้นบ้านนายพร จิตรหาญ สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร สูง 1.50 เมตร
ถึงคลองส่งน้า
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 1,800 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
90 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 5
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 เมตร
เส้นโนนเจ็ค - ป่าช้า
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 350 เมตร สูง 1.50 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 3,150 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
91 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 5
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 เมตร
เส้นคลองส่งน้า - ป่าช้า
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร สูง 1.50 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 4,500 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
500,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น

40,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

65,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

90,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

69
ที่
92

93

94

95

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนดินจากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
นายสุวรรณ บุดดี
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร สูง 1.50 เมตร
ถึงบ้านนายบัวแก้ว เพิ่มพร ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 3,000 ลบ.ม.
หมู่ 5
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
ลงหินลูกรังจาก
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร สูง 1.50 เมตร
บ้านคอนสวรรค์
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 3,000 ลบ.ม.
หมู่ 5 ถึง โนนชาติ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนดินบ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 เมตร
ยางน้อย หมู่ 6
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร สูง 1.50 เมตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 3,000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนดินจากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 เมตร
นางหยวก จันตาขาว ถึง สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 150 เมตร สูง 1.50 เมตร
บ้านนายเสถียร สุริอาจ
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ปริมาตรดินถม 1,125 ลบ.ม.
หมู่ 6
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
100,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

100,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

100,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

50,000
งบ อบต.
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96 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง
ถนนเลียบเหมือง - ม.10
บ้านคอนสวรรค์

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
3,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 5,000 ลบ.ม.

97 ก่อสร้างถนนดิน จาก
หมู่ 8 ถึง ดงบาก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว
3000 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 27,000 ลบ.ม.
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
1000 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 18,000 ลบ.ม.
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
2,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 5,000 ลบ.ม.
ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 3,000 เมตร สูง 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
500 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 3000 ลบ.ม.

ที่

โครงการ

98 ก่อสร้างถนนดิน เส้น
หลังที่ทาการ อบต.
หมู่ 9
99 ก่อสร้างถนนดิน จาก
หมู่ 8 ถึง หมู่ 10 ต.ธาตุ
100 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง
จากถนนลาดยาง หมู่ 8
ไปทุ่งนา หมู่ 8
101 ก่อสร้างถนนดินเส้นหน้า
บ้านนางทัศนีย์ เสน่หา
ถึง สามแยก หมู่ 6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
400,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. สะดวกขึ้น

800,000
งบ อบต.
600,000
งบ อบต.
400,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.
300,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

71
ที่

โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
1,300 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 7,800 ลบ.ม.

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
400,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. สะดวกขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

102 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 10
จากสามแยกปู่ตา
ไปดงบาก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

103 ก่อสร้างถนนดิน รอบ
ดงบาก หมู่ 10

เพื่อป้องกันการบุกรุก
เขตป่าสาธารณะ

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
3,000 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 720 ลบ.ม.

200,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

104 ปรับปรุงถนนดินจาก
ทางหลวง - หนองยาง
หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 120 ม. สูง 1.50 เมตร ปริมาตร
ดินถม 720 ลบ.ม.

36,000
งบ อบต.

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

105 ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ 11 จากถนน
เส้นข้าง อบต.
ถึงหนองไผ่
106 ก่อสร้างถนนดินรอบ
ดงปู่ตาด้านทิศเหนือ
หมู่ 12

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม. สูง 1.50 เมตร ปริมาตร
หินคลุก 3,000 ลบ.ม.

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม. สูง 1.50 เมตร ปริมาตร
หินคลุก 1,200 ลบ.ม.

300,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.
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107 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 13
จากดงหอ - ปากหนอง
ขนาด หมู่ 13

108 ปรับปรุงถนนดินจาก
ศูนย์เด็กบ้านไผ่ถึงเขต
ป่าไม้

109 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ม.4-12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 4 ม.
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 ม. สูง 1.50 เมตร ปริมาตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ดินถม 12,000 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 ม.
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 ม. สูง 1.50 เมตร ปริมาตร
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง ดินถม 1,800 ลบ.ม.
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร
สาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท
ได้อย่างสะดวก
วัตถุประสงค์

110 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
เส้นกลางหมู่บา้ น บ้าน
นาวอง หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

111 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นหนองสาโรง หมู่ 3
จรดทางแยกบ้านนาอุดม
หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
600,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต.
สะดวกขึ้น

100,000
งบ อบต.

2,000,000
งบ อบต. /งบ
กรมทางหลวง
ชนบท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

4,400,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

5,000,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท

ส่วนโยธา(2)

ส่วนโยธา
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

112 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ม. 2-7

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

113 ก่อสร้างถนนลาดยาง
จาก หมู่ 6 - หมู่ 10
ต.รัตนบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

114 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
จากบ้านยางน้อย -โรงเรียน สาหรับใช้ในการคมนาคม
บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 6
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

115 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
หมู่ 1 - หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

116 ซ่อมแซมถนน
ลาดยาง เส้นรอบ
หมู่บา้ น หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
5,500,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
2,200,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ
สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
2,200,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
4,400,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ
สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
4,400,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ
สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา(3)

ส่วนโยธา(2)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

117 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
หมู่ 7 ถึง ตาบล
หนองบัวทอง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

118 ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ 9 - บ้านสี่เหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

119 ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ 10-8

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

120 ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ 12 - หมู่ 4 บ้าน
นาวอง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

121 ขยายสะพานให้กว้างขึ้น
2 จุด หมู่ 4

เพื่อให้ราษฎรเดินทาง
สัญจรได้สะดวก และ
ปลอดภัย
122 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม เพื่อให้ราษฎรเดินทาง
คลอง หมู่ 1
สัญจรได้สะดวก และ
ปลอดภัย

กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร
ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร
กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร
ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
2,200,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ
สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
2,200,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
6,600,000
ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ
สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
6,600,000 ราษฎรมีการสัญจร
งบ อบต. /งบ สะดวกขึ้น
กรมทางหลวง
ชนบท
1,000,000 ราษฎรมีกรสัญจรที่
งบ อบต. สะดวกมากขึ้น
อบจ.
528,800 ราษฎรมีกรสัญจรที่
งบ อบต. สะดวกมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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123 ก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยแก้ว บ้านนาอุดม
หมู่ 7
124 ก่อสร้างถนนดินลงหิน
ลูกรัง หมู่ 8 เส้นไปทุ่งนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรเดินทาง
สัญจรได้สะดวก และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
125 ขยายสพาน คสล. บ้าน เพื่อให้ราษฎรเดินทาง
คอนสวรรค์
สัญจรได้สะดวก และ
ปลอดภัย
126 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิส์ด เพื่อความสะดวกและ
ข้ามคลองส่งน้าตรงที่นา ประหยัดเวลา ในการขนส่ง
ของนายเจริญ ปลื้มจิต และ สินค้าทางการเกษตร
ที่นาของนายสมบูรณ์
นิลจันทร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร
ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
528,800 ราษฎรมีกรสัญจรที่
งบ อบต. สะดวกมากขึ้น

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร สูง 1.50 เมตร
ปริมาตรดินถม 11,250 ลบ.ม.

1,000,000
งบ อบต.

กว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 10 เมตร

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์ด 1 แห่ง

รวม

500,000
งบ อบต.
500,000
งบ อบต.

31,995,000

19,744,500

40,191,100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ราษฎรมีการสัญจร
สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีกรสัญจรที่
สะดวกมากขึ้น

ส่วนโยธา

ราษฎรมีกรสัญจรที่
สะดวกมากขึ้น

ส่วนโยธา

76
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
500 เมตร

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เส้นปลักเม็ก หมู่ 1

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ 2 ถึงบ้าน
นาอุดม
3 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนาง
เสาร์ กันนุฬา ถึงที่สวน
ของนายพา สีทา หมู่ 3
4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากหนองสาโรง หมู่ 3 ถึง
บ้านคอนสวรรค์
5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ 3 ไปคลองส่งน้า
บ้านนาวอง
6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
จากแยกสนามกีฬา หมู่ 3
ถึงสามแยกป่าช้า
7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่าทิศตะวันตกบ้าน
นายเทียน ทรายเพชร ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

1,000 เมตร

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
150,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
300,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
150,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1,000 เมตร

300,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

400 เมตร

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

400 เมตร

200,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1,000 เมตร

500,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

77
ที่

โครงการ

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพื่อการเกษตรจากบ้าน
นาวอง หมู่ 4 ถึง สานัก
สงฆ์ หมู่ 3
9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพื่อการเกษตรจากบ้าน
นาวอง หมู่ 4 ถึง ตาบล
ระเวียง
10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพื่อการเกษตรจากบ้าน
นาวอง หมู่ 4 ถึง ตาบล
เบิด
11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านนางสมภูมิ ศรีงาม
ถึงบ้านนางนิคม มีโชค
หมู่ 5
14 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านนางติ๋ม -บ้าน
นางคาปลิว หมู่ 5
15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านนางทองนาค
ละเอียดอ่อน ถึง หนอง
สระคู หมู่ 5

วัตถุประสงค์
เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
500 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
250,000 ประชาชนได้รับ
งบ อบต. บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1,000 เมตร

500,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

250,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

150,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

150,000
งบ อบต.
150,000
งบ อบต.

ส่วนโยธา

78
ที่

โครงการ

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านนายสวน
โพธิส์ มบูรณ์ - บ้านนาง
บังอร ผาจีบ หมู่ 5
17 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตรจากบ้าน
นายทองหนุน-คลองส่งน้า
หมู่ 5
18 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตรจากบ้าน
นางทัศนีย์ เสน่หา ถึง
ห้วยแก้ว (คลองส่งน้า)
หมู่ 6
19 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บา้ นจากบ้าน
นายเรือง แสงราม ถึง
แยกบ้านนางละออง
หมู่ 6
20 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากหมู่ 6 ถึง เขตเทศบาล
ตาบลรัตนบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
500 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
150,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

150,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

4,000 เมตร

600,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

600 เมตร

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

250,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

79
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
หมู่ 6 ถึง หมู1่ 0 ต.รัตนบุรี อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
800 เมตร

22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ด้านทิศเหนือ หมู่ 7

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1000 เมตร

23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร หมู่ 7

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

24 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร หมู่ 8

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

500 เมตร

25 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามแนวถนนลาดยาง
หมู่ 8
26 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร หมู่ 9

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1,000 เมตร

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1,500

27 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านน้อยด้าน
ทิศตะวันออกโรงเรียน
หมู่ 10

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

100 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
150,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
50,000 ประชาชนได้รับ
งบ อบต. บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
150,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
150,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
500,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
450,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
50,000 ประชาชนได้รับ
งบ อบต. บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
จากโรงเรียนถึงบ้านนาย อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
บุญเพ็ง ชาติเจริญ หมู่ 10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
200 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
100,000
ประชาชนได้รับ
งบ อบต.
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

29 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้าน นายคนอง
ชะตาถนอม หมู่ 10
30 เพิ่มกาลังไฟฟ้าสาธารณะ
(เพิ่มเฟสไฟฟ้า) หมู่ 10

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

100 เมตร

50,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

3 เฟส

150,000
งบ อบต.

31 ขยายเขตไฟฟ้แรงต่า
จากทางโค้งบ้านนาง
เสมือน ใยดี ถึง บ้าน
นางมีนา ชินศรี หมู่ 10
32 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เส้นไปดงบาก หมู่ 10

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

50 เมตร

20,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

1,500 เมตร

33 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ 11

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

2,000 เมตร

34 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
จากบ้านนางมณี เส้นทอง อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
ถึงบ้านนายเฉลียว ฉิมลี
หมู่ 12

200 เมตร

500,000
งบ อบต.
900,000
งบ อบต.
60,000
งบ อบต.

80
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
1
ส่วนโยธา

81
ที่

โครงการ

35 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากที่สวนนายบุญเพ็ง ม.12
ถึง บ้านนายสมบูรณ์
นิลจันทร์ หมู่ 3
36 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากสนามกีฬาหมู่บา้ น
ไปสวนยางพารา หมู่ 12
37 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่าถึงฟาร์มหมู
หมู่ 13
38 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่าจากบ้านนาง
สุเคลื่อน เกษฎา ถึงบ้าน
นายสารวย คงมงคล ม.13
39 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากที่สวนของนางบุญล้อม
มนต์ดี ถึงบ้านนายวิชัย
แก่นจักร์ หมู่ 13
40 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร หมู่ 13

วัตถุประสงค์
เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
200 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
100,000 ประชาชนได้รับ
งบ อบต. บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

900 เมตร

150,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

200 เมตร

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

200 เมตร

100,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

200 เมตร

100,000
งบ อบต.

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาหรับใช้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรรม

200 เมตร

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

82
ที่

โครงการ

41 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร หมู่ 14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
200 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
100,000
ปราชาชนมีไฟฟ้าใช้
งบ อบต.
อย่างทั่วถึง

42 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ 13

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาหรับใช้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรรม
เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

43 ติดตั้งไฟฟ้าเรืองแสง
หมู่ 1 -14

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

140

500,000
งบ อบต.

44 ติดตั้งไฟฟ้าเรืองแสง
ตามแนวถนนลาดยาง
เขต อบต.ไผ่
46 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยใช้แผง
โซล่าเซลล์ผลิตกระแส
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ 9
47 ติดตั้งไฟฟ้าเรืองแสง
พลังงานแสงอาทิตย์
ม.1-14

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ยามกลางคืน
เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในท้องถิ่น รวมทั้งบารุง
รักษาง่าย

60 จุด

1,900,000
งบ อบต.

ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทุกหมู่บา้ นที่มีระบบประปาหมู่บา้ น

8,000,000
งบ อบต.

140 จุด

60,000
งบ อบต.

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ยามกลางคืน
รวม

500 เมตร

150,000
งบ อบต.

11,710,000

4,500,000

2,110,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการระบายน้า

1 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 1

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
400,000
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 965 เมตร ลึก
การระบายน้าสะดวก
งบ อบต.
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ไม่มีน้าท่วมขัง
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

2 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 2

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

300,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

3 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล.ตามแนวถนน
ลาดยางแขวงการทาง
สุรินทร์ ม.2
4 ก่อสร้างร่องระบายน้าจาก
หน้าบ้านนายสมบูรณ์
ถึงบ้านแม่อ่า สุขบท
ม.3
5 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 3

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก
1 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

450,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก
1 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

200,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา
1

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

300,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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6 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 8
7 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 4

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก
เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
300,000
การระบายน้าสะดวก
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
งบ อบต.
ไม่มีน้าท่วมขัง
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
300,000 การระบายน้าสะดวก
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
งบ อบต. ไม่มีน้าท่วมขัง
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

8 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 5

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

300,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

9 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 6

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
0.40 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล

300,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

10 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. รอบหมู่บา้ น หมู่ 6

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 350 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,500 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล

200,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

1,000,000 การระบายน้าสะดวก
งบ อบต. ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพื่อการระบายน้าใน
คสล.ภายในหมู่บา้ น หมู่ 7 หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

85
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพื่อการระบายน้าใน
คสล.ภายในหมู่บา้ น หมู่ 9 หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก
13 วางท่อระบายน้าใต้
ถนนคอนกรีตเส้นข้าง
โรงสีเศรษฐกิจรวมผล
หมู่ 9
14 วางท่อลอดระบายน้าจาก
หน้าโรงน้าแข็งไปยัง
ร่องน้าสวนศรีนครเตา
หมู่ 9
15 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 10

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

16 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 11

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก
200,000
การระบายน้าสะดวก
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
งบ อบต.
ไม่มีน้าท่วมขัง
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
วางท่อระบายน้า 1 จุด
200,000
การระบายน้าสะดวก
งบ อบต.
ไม่มีน้าท่วมขัง

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

วางท่อลอดระบายน้า 1 จุด

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล

17 ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพื่อการระบายน้าใน
คสล.จากบ้านนายสุวรรณ หมู่บา้ นไหลเวียนได้
ละอองทอง ถึง ดงปู่ตา
สะดวก
หมู่ 12

200,000
งบ อบต.

600,000
งบ อบต.

600,000
งบ อบต.

600,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

86
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล.จากบ้านนายญวณ
มีโชค ถึง บ้านนายบุญโฮม
คาสัตย์ หมู่ 12
19 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล. ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 13

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

20 ก่อสร้างร่องระบายน้า
คสล.รอบหมู่บา้ น หมู่ 14

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

21 ท่อเชื่อมระบายน้าต่อจาก เพื่อให้น้าใช้ในการ
ถนนลาดยาง หมู่ 6
เกษตรไหลเวียนได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
อัตราลาดเอียง 1: 1 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาด ø 1 เมตร 24 ท่อน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
600,000
การระบายน้าสะดวก
งบ อบต.
ไม่มีน้าท่วมขัง

600,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.
1,450,000

2,650,000

4,100,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

ส่วนโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้าเพือ่ การอุปโภค , บริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

1 โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้าสะอาดประจา
หมู่บา้ นที่มีระบบประปา
2 ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
น้าประปามีน้าใช้ที่สะอาด
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

3 ขยายเขตบริการประปา
หมู่บา้ น หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

500 เมตร

4 ขยายเขตบริการประปา
หมู่บา้ นข้ามถนนไปฝั่ง
ทิศเหนือ หมู่ 2
5 ขยายเขตบริการประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าซอยแยก
ศาลา ม. 2 - สี่แยก ม.13
6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม
บริเวณที่ก่อสร้างประปา
บาดาลหมู่บา้ น หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

500 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

2,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1 แห่ง

1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
2,100,000
ประชาชนได้อุปโภค
งบ อบต.
น้าที่สะอาดและ
ปลอดภัย
2,500,000
ประชาชนมีน้าอุปโภค
งบ อบต./
บริโภคอย่างทั่วถึง
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า
40,000
ประชาชนมีน้าอุปโภค
งบ อบต.
บริโภคอย่างเพียงพอ
50,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

140,000
งบ อบต.

ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

88
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

7 ก่อสร้างประปาบาดาล
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

8 ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1 แห่ง

9 ขยายเขตบริการน้าประปา
ภูมิภาค จากบ้านสี่เหลี่ยม
ถึงบ้านคอนสวรรค์ ม.5
10 ขยายเขตบริการน้าประปา
ภูมิภาค ไปบ้านยางน้อย
หมู่ 6
11 ขยายเขตบริการน้าประปา
หมู่บา้ น หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

2,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
2,500,000
ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต./
อย่างทั่วถึงกัน
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า
2,500,000 ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต./ อย่างทั่วถึงกัน
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า
300,000
ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต.
อย่างทั่วถึงกัน
280,000
งบ อบต.
280,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา(1)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

89
ที่

โครงการ

12 ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

13 ขยายเขตบริการน้าประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ภูมิภาค หมู่ 10
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

2000 เมตร

14 ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1 แห่ง

15 ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1 แห่ง

16 ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 14

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
2,500,000 ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต./ อย่างทั่วถึงกัน
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า
250,000
ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต.
อย่างทั่วถึงกัน

2,500,000
งบ อบต./
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

2,500,000 ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต./ อย่างทั่วถึงกัน
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า
ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

2,500,000 ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต./ อย่างทั่วถึงกัน
งบ อบจ. / งบ
กรมทรัพยากร
น้า

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

90
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

17 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บา้ น
มีน้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

18 ขยายเขตบริการประปา
หมู่บา้ น หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

500 เมตร

19 ขยายเขตบริการประปา
ภูมิภาค/หมู่บา้ น หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ดื่มน้าใช้อย่างเพียงพอ

500 เมตร

รวม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
2,500,000
ประชาชนได้ใช้น้า
งบ อบต.
อย่างทั่วถึงกัน
100,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.
2,850,000

10,180,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้น้า
อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา

10,380,000

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้าเพือ่ การอุปโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
เพื่อให้ราษฎรมีน้าทาการ
การเกษตรให้กับเกษตรกร เกษตรและเลี้ยงสัตว์
ในตาบลไผ่
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
500,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
500,000
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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4.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จุด

1 ขุดลอกหนองปลัดเม็ก
หมู่ 1

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

2 ขุดร่องน้าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร(คลองเดิม)จาก
หนองบึง หมู่ 1 ถึงคลอง
ส่งน้า ม.1
3 ก่อสร้างฝายกั้นน้าคลอง
ส่งน้าขนาดใหญ่ หมู่ 1

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1 จุด

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1 จุด

4 ขุดลอกคลองส่งน้าจาก
หนองบึง หมู่ 1 ถึงคลอง
หมู่ 3
5 ขุดลอกคลองน้าจาก
ถนนลาดยางถึงบ้าน
นาอุดมพร้อมฝาย
6 ขุดลอกคลองน้าจาก
บ้านนาอุดมถึงถนน
ลาดยางไปบ้านช่อง
7 ขุดลอกหนองนาบู่
หมู่ 2

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1 จุด

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1 จุด

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1 จุด

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1 จุด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
200,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
200,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
200,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 ขุดลอกคลองส่งน้าจาก
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ถนนลาดยางด้านทิศตะวัน ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ออกเรือนชมภู หมู่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จุด

9 ขุดลอกหนองสาโรง
ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

1 จุด

10 ขุดลอกคลองส่งน้าถนน
ลาดยาง ม. 3 ถึง
บ้านนาอุดม

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

1 จุด

11 ก่อสร้างฝายทดน้าขนาด
เล็ก หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

2 จุด

12 ก่อสร้างฝายกั้นน้าใน
คลองส่งน้า หมู่ 4

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

ก่สร้างฝายกั้นน้า จานวน 2 จุด
ในคลองส่งน้า ม.4 บ้านนาวอง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
400,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต./ การเกษตรอย่างเพียง
งบ อบจ. / งบ พอ
กรมทรัพยากร
น้า
200,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต./ การเกษตรอย่างเพียง
งบ อบจ. / งบ พอ
กรมทรัพยากร
น้า
200,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต./ การเกษตรอย่างเพียง
งบ อบจ. / งบ พอ
กรมทรัพยากร
น้า
100,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
450,000
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 ก่อสร้างคลองส่งน้า
คสล.จากชลประทาน
ทิศเหนือ บ้านนาวอง
หมู่ 4
14 ขุดลอกคลองส่งน้า หมู่ 6

เพื่อการระบายน้าใน
หมู่บา้ นไหลเวียนได้
สะดวก

15 ขุดลอกคลองส่งน้าเสริม
คันคูดินอ่างเก็บน้าบ้าน
นาวอง หมู่ 4

เพื่อใช้ในการเกษตร
ของหมู่บา้ นและเลี้ยงสัตว์

เพื่อให้มีน้าในการทาการ
เกษตรและการเลี้ยงสัตว์

16 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 4 เพื่อให้น้าใช้ในการ
เกษตรไหลเวียนได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
17 ขุดลอกคลองส่งน้า
เพื่อส่งน้าให้เกษตรกร
จากที่นานายทองพูน
ได้ใช้ทาการเกษตรอย่าง
ราชอาจ หมู่ 5 ถึงสะพาน ทั่วถึง
หมู่ 10
18 ขุดลอกเหมือง หมู่ 6
เพื่อส่งน้าให้เกษตรกร
ได้ใช้ทาการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก
450,000
การระบายน้าสะดวก
1 เมตร อัตราลาดเอียง 1: 200 เมตร
งบ อบต.
ไม่มีน้าท่วมขัง
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร
ลึก 1 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 24,000 ลบ.ม.
ยาว 180 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 4 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,880 เมตร

763,000
งบ อบต.

ขนาด 1.50 X 1.50 X 7 เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ

ส่วนโยธา

226,800
งบ อบต.

การระบายน้าสะดวก
ไม่มีน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ขุดลอกคลองส่งน้า 1 แห่ง

500,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ

ส่วนโยธา

ขุดลอกเหมือง 1 แห่ง

80,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ

ส่วนโยธา

164,000
งบ อบต.

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

19 ขุดลอกหนองน้าสาธารณะ
หนองยาว / หนองสระคู
หนองเกาะ หมู่ 6
20 วางท่อระบายน้าจาก
เหมืองติดที่นา นายอนุชิต
สะอาดยิ่งไปยังคลองส่งน้า
ห้วยแก้ว หมู่ 6
21 ขุดลอกหนองจันลาย
หมู่ 10
22 ขุดลอกคลองส่งน้า
หมู่ 10
23 วางท่อระบายน้าหนอง
สระบัว ถึง ทางเข้า
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
หมู่ 10
24 ขุดลอกหนองเทิ่ง
หมู่ 10

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งน้าให้เกษตรกร
ได้ใช้ทาการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อส่งน้าให้เกษตรกร
ได้ใช้ทาการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกหนองน้าสาธารณะ

วางท่อระบายน้า จานวน 40 ท่อน

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม.

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
300,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
300,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
200,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.

วางท่อระบายน้า 1 จุด

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

25 วางท่อหนองยางเพื่อส่งน้า
ไปยังที่นาของเกษตรกร
หมู่ 11
26 ขุดลอกหนองไผ่ หมู่ 11

วัตถุประสงค์

29 ก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.
หมู่ 14

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้าทาการ
เกษตรและเลี้ยงสัตว์

30 ขุดลอกหนองขี้เหล็ก
หมู่ 14

เพื่อให้ราษฎรมีน้าทาการ
เกษตรและเลี้ยงสัตว์

31 ก่อสร้างคลองส่งน้า
หมู่ 14

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

27 ขุดลอกคลองส่งน้า
หมู่ 11
28 ก่อสร้างฝายกั้นน้า
ในคลองส่งน้า หมู่ 12

32 ขุดลอกหนองสิม
หมู่ 5

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
152,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
300,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
2.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
การเกษตรอย่างเพียง
10,000 ลบ.ม.
พอ
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
400,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
20,000 ลบ.ม.
พอ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก
300,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
2.0 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
5,000 ลบ.ม.
พอ
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.40
300,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
เมตร หนา 0.10 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.
80,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
ขุดลอกดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
507,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
3,000 เมตร ลึก 2 เมตร พร้อมคันทาง
งบ อบต
การเกษตรอย่างเพียง
กว้างข้างละ 3 เมตร
พอ
1 แห่ง
200,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางท่อระบายน้า จานวน 40 ท่อน
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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วัตถุประสงค์

33 ขุดลอกหนองไข่ผา
หมู่ 13

เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
34 ขุดลอกหนองปลักเปือย
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
หมู่ 13
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
35 ขุดลอกหนองขี้เหล็ก และ เพื่อให้ราษฎรมีน้า
หนองพอง หมู่ 14
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
36 ขุดลอกหนองทานบ
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
หมู่ 14
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
37 ก่อสร้างท่อบล็อคคลอง
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ใหม่ หมู่ 14 เชื่อมไป
ทาการเกษตร
หมู่ 13
และเลี้ยงสัตว์
38 ก่อสร้างฝายชลอน้า
เพื่อให้ราษฎรมีน้า
จากคลอง ม.3-7
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
39 ขุดลอกคลองจาก หมู่ 8 เพื่อให้ราษฎรมีน้า
ถึงหมู่ 5
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

รวม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
1,000,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
1,000,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
1,000,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
300,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
300,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
1,000,000
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตรอย่างเพียง
พอ
500,000 ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
งบ อบต. การเกษตรอย่างเพียง
พอ
600,000

3,907,000

9,065,800

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร
5.1 แนวทางการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
1 ฝึกอบรม ส่งเสริมความ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ทั้งตาบล
50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีส่วนร่วม สานักปลัด อบต.
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ในการปกครอง
และจัดทาเอกสาร เกี่ยว เลือกตั้งต่าง ๆ
บ้านเมือง
กับประชาธิปไตยแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในชุมชน
รวม

ที่
1

2

3

50,000

50,000

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
29 คน
100,000
100,000
แก่บคุ ลากรขององค์การ และศักยภาพของบุคลากร
งบ อบต.
งบ อบต.
บริหารส่วนตาบล
จัดฝึกอบรมสัมมนาและ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
50 คน
200,000
200,000
ศึกษาดูงานของคณะ
และศักยภาพของบุคลากร
งบ อบต.
งบ อบต.
ผู้บริหารและพนักงานฯ
จัดฝึกอบรมสัมมนาและ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
50 คน
100,000
100,000
ศึกษาดูงานของสมาชิก
และศักยภาพของบุคลากร
งบ อบต.
งบ อบต.
ผู้นาชุมชน , ผู้นาหมู่บา้ น

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2560(บาท)
100,000 บุคลากรมีความรู้
งบ อบต. ความสามารถในการ
ทางานเพิ่มขึ้น
200,000 บุคลากรมีความรู้
งบ อบต. ความสามารถในการ
ทางานเพิ่มขึ้น
100,000 บุคลากรมีความรู้
งบ อบต. ความสามารถในการ
ทางานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.
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ที่

โครงการ
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4 ปรับปรุงอัตราบุคคลากร
ให้บริหารจัดการสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10-15 คน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
400,000
400,000
400,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. ในการปฏิบตั ิงาน

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มีความ
สะดวก รวมเร็วมีความ
พึงพอใจและเพื่อปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
รวม
5.3 แนวทางการจัดหาและปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน ให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี
1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
จานวน 2 เครื่อง
สานางาน
และศักยภาพของบุคลากร
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานบ้าน , งานครัว เช่น
ถ้วย , จาน , ช้อน ,
ถ้วยกาแฟ และใส่น้าดื่ม
3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สาหรับอาคารสานักงาน

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน

4 จัดหาวัสดุสานักงาน
เพื่อใช้ภายในสานักงาน

800,000

800,000

800,000

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
เอกสารไม่สูญหาย
สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
และค้นหาง่ายขึ้น
ส่วนการคลัง

1 ชุด

50,000
งบ อบต.

มีอุปกรณ์ในการ
รับรองแขกที่มา
ติดต่องานที่ อบต.

สานักปลัด อบต.
ส่วนการคลัง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพของบุคลากร

3 เครื่อง

90,000
งบ อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัด อบต.
ในการปฏิบตั ิงาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพของบุคลากร

วัสดุสานักงานที่ใช้ให้เพียงพอ

150,000
งบ อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัด อบต.
ในการปฏิบตั ิงาน
และส่วนอื่น ๆ
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ที่

โครงการ

5 จัดหารถตัดหญ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการทาความ
สะอาดภายใน อบต.
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 คัน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตสานึกให้
50 ครัวเรือน
เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรู้จักรักและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
หวงแทนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
2 อบรมบุคลากรและศึกษา เพื่อให้ผู้นาชุมชนและผู้นา
ทั้งตาบล
ดูงานด้านพลังงาน
ท้องถิ่นตลอดจนประชาชน
ทั่วไปมีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องของพลังงาน
มากยิ่งขึ้น
3 สร้างบุคลากรเครือข่ายการ กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ทั้งตาบล
ใช้พลังงานอย่างประหยัด ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
และคุ้มค่า
ประสบการณ์ได้อย่างดี

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
บริเวณอาคารที่ทาการ สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
อบต.ไผ่ มีความ
และส่วนอื่น ๆ
สะอาด
370,000
-

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. รักธรรมชาติ

20,000
งบ อบต.

ประชาชนทั่วไป
เข้าใจถึงพลังงาน
มากยิ่งขึ้น

สานักปลัด อบต.

20,000
งบ อบต.

เกิดภาคีเครือข่าย
ทางด้านพลังงาน
ชุมชน

สานักปลัด อบต.
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โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

4 ส่งเสริมการใช้และผลิต
บ่อหมักแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ ขนาด 2,000 ลิตร
5 ส่งเสริมการใช้และผลิต
เตาชีวมวลแกลบ / ฟืน

เพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน
เพื่อเสริมสร้างายและฐาน
อาชีพในชุมชน

ทั้งตาบล

6 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ในครัวเรือน

ทั้งตาบล

7 ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพไบโอดีเซลและ
แก๊สโซฮอลย์

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงาน

ทั้งตาบล

8 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน

เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกใน
การประหยัดพลังงาน

ทั้งตาบล

9 ส่งเสริมการใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลัง
งาน

ทั้งตาบล

10 รณรงค์เผยแพร่ความรู้และ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การสร้างจิตสานึกการใช้ พลังงานในชุมชน
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
200,000
ลดค่าใช้จ่ายด้าน
งบ อบต.
พลังงานเชื้อเพลิงภาย
พลังงานจังหวัด
ในครัวเรือน
50,000
ครัวเรือนมีความเป็น
งบ อบต.
อยู่ที่ดี่ขึ้นเกิดการพึ่ง
พลังงานจังหวัด
พาตนเองได้
50,000
ประชาชนรู้จักใช้
งบ อบต.
ทรัพยากรป่าไม้อย่าง
พลังงานจังหวัด
รู้คุณค่า
50,000
ลดมลภาวะช่วยรักษา
งบ อบต.
สภาพแวดล้อมใน
พลังงานจังหวัด
ชุมชน
50,000
งบ อบต.
พลังงานจังหวัด
50,000
งบ อบต.
พลังงานจังหวัด
50,000
งบ อบต.
พลังงานจังหวัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า
ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า
ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า

ที่

โครงการ

11 ส่งเสริมการใช้และผลิต
เตาเผาถ่ายด้วยถัง 200
ลิตร(แบบนอน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พลังงานในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทั้งตาบล

12 ส่งเสริมการใช้และผลิต
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง พลังงานในชุมชน

ทั้งตาบล

13 ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลัง
งาน ประจาชุมชน

ทั้งตาบล

เพื่อจัดตั้งกองทุนและศูนย์
การเรียนรู้ทางด้าน
พลังงานในชุมชน
14 ส่งเสริมการเลี้ยงโคและ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้
สุกรเพื่อนามูลสัตว์มาทา และสร้างอาชีพให้กับ
แก๊สชีวภาพ
คนในชุมชน
15 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อให้มีอาสาสมัครในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
รวม

ทั้งตาบล

250 คน
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งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
50,000
ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า
พลังงานจังหวัด
50,000
งบ อบต.
พลังงานจังหวัด
50,000
งบ อบต.
พลังงานจังหวัด
50,000
งบ อบต.
พลังงานจังหวัด
20,000
งบ อบต.

ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

780,000

40,000

40,000

ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า
ประชาชนลดค่าใช้จ่าย สานักปลัด อบต.
ในการใช้ไฟฟ้า
ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
รักธรรมชาติ
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6.2 แนวทางการป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1 จัดทาแนวป้องกันไฟป่า
ตามแนวเขตป่าดงหินล้ม

2 รังวัดกั้นแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์
ป่าดงหินล้ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ จัดฝึกอบรมการทาแนวป้องกันไฟป่า
ป่า
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรู้จักรักและ
หวงแทนทรัพยากร
ธรรมชาติ
รวม

ทั้งตาบล

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
20,000
ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
รักธรรมชาติ

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

120,000

100,000

100,000

ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
รักธรรมชาติ

6.3 แนวทางการบาบัดฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1 ปลูกป่าทดแทน รณรงค์
สร้างจิตสานึกในการ
กาจัดขยะ
2 จัดหาต้นไม้เพื่อมาปลูก
บริเวณป่าช้า หมู่ 5

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรู้จักรักและ
หวงแทนทรัพยากร
ธรรมชาติ
เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรู้จักรักและ
หวงแทนทรัพยากร
ธรรมชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปลูกต้นไม้ทดแทน จานวน 500 ต้น

ปลูกต้นไม้บริเวณป่าช้า 500 ต้น

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
100,000
ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
รักธรรมชาติ

20,000
งบ อบต.

ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
รักธรรมชาติ
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ที่

โครงการ
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3 จัดหาถังขยะให้กับ
ประชาชนทุกครัวเรือน
หมู่ 9

เพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอย
ตกค้างภายในหมู่บา้ น

4 จัดหาต้นไม้ปลูกป่า
สาธารณะประโยชน์
หมู่ 10

เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรู้จักรักและ
หวงแทนทรัพยากร
ธรรมชาติ
เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรู้จักรักและ
หวงแทนทรัพยากร
ธรรมชาติ
เพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอย
ตกค้างภายในหมู่บา้ น

5 ปรับปรุงภูมิทศั น์ดงปู่ตา
หมู่ 12

6 จัดหาที่กาจัดขยะมูลฝอย

7 ส่งเสริมการปลูกป่า
ทดแทนป่าดงหินล้ม

เพื่อเพิ่มป่าให้กับชุมชน
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อ
สร้างจิตสานึกที่ดีในการ
รักษาป่าตามพื้นที่ปา่ ชุมชน
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
200 ใบ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
งบ อบต.
รักธรรมชาติ

ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10

20,000
งบ อบต.

ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
รักธรรมชาติ

ปรับปรุงภูมิทศั น์ดงปู่ตา หมู่ที่ 12

300,000
งบ อบต.

ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด อบต.
รักธรรมชาติ

1 แห่ง

800,000
งบ อบต.

บ้านเรือนสะอาด
และไม่มีขยะ

ทั้งตาบล

50,000
งบ อบต.

พื้นที่ปา่ ชุมชนมีเพิ่ม สานักปลัด อบต.
มากขึ้น ประชาชน
เกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ปา่ ไม้ และเกิด
ป่าชุมชนในพื้นที่และ
เป็นแหล่งอาหาร

1,330,000

-

-

สานักปลัด อบต.
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ
7.1 แนวทางการพัฒนาด้านอื่น ๆ
งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
1 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ เพื่อให้สถานที่ทางาน
200,000
สถานที่ทางาน
ที่ทาการองค์การบริหาร มีความสวยงามและน่า
งบ อบต.
ร่มรื่น สวยงาม
ส่วนตาบลไผ่
อยู่อาศัย
และน่าอยู่
2 ก่อสร้างรั้วบริเวณที่
เพื่อปรับปรุงตกแต่ง
ก่อสร้างรั้วคอรกรีตหน้าที่ทาการ อบต.
450,000
สถานที่ทางานมี
ทาการองค์การบริหาร
บริเวณที่ทาการ อบต.
ตามแบบ อบต.ไผ่
งบ อบต.
ความสวยงามและ
ส่วนตาบล
มีความเป็นระเบียบ
3 ควบคุมการขุดิน ถมดิน
เพื่อควบคุมการขุดดินและ จัดประชุมประชาคมให้ราษฎรในตาบลไผ่
40,000
องค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ตาม พรบ.การ ถมดินของประชาชนทั่วไป ทราบอย่างทั่วถึง
งบ อบต.
ตาบลไผ่ มีกฎหมาย
ขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
บังคับใช้
4 ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ เพื่อความสะดวกและเป็น ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ณ ที่ทาการ อบต.ไผ่
200,000
อบต.ไผ่มีความเป็น
อบต.ไผ่
ระเบียบของประชาชนผู้
งบ อบต.
ระเบียบสวยงาม
มารับบริการ
และที่จอดรถเพียงพอ
5 ก่อสร้างอาคารเอนก
เพื่อรองรับการปฏิบตั ิ
อาคารเอนกประสงค์แบบ คสล.
3,000,000 อบต. มีสถานที่
ประสงค์ ณ ที่ทาการ
ที่เพิ่มขึ้นขององค์การ
ตามแบบ อบต.ไผ่
งบ อบต. รองรับงานที่เพิ่มขึ้น
อบต.
บริหารส่วนตาบล
6 จัดหารางลูกระนาด
เพื่อช่วยขลอความเร็ว
รางลูกระนาดสาเร็จรูป ทั้งตาบล
100,000
ประชาชนมีความ
สาเร็จรูป
ของรถยนต์
งบ อบต.
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
7 โครงการจัดทาป้าย
เพื่อประชาสัมพันธ์
ทั้งตาบล
100,000
มีปา้ ยประขาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
งบ อบต.
ของ อบต.ไผ่ ให้
ของ อบต.ไผ่
ในเขต อบต.ไผ่
ประชาชนได้ทราย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับภูมิทศั น์บริเวณที่ทาการ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

สานักงาน
ปลัด อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนอาเภอรัตนบุรีเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอาเภอรัตนบุรี

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี 2558 (บาท) ปี 2559(บาท) ปี 2560(บาท)
60,000
อบต. มีสถานที่
งบ อบต.
รองรับงานที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด อบต.

8 อุดหนุนอาเภอรัตนบุรี
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
อาเภอรัตนบุรี
9 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวรที่
ที่ทาการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพิพธิ ภัณฑ์ของ
อาเภอรัตนบุรี
เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอนของเด็กนักเรียน

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

200,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนมีสภาพ
แวดล้อมเหมาะแก่
การเรียนรู้

ส่วน
การศึกษาฯ

10 ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่เสียหายให้ใช้ได้ดีดังเดิม

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

100,000
งบ อบต.

อาคารเรียนเด็ก
นักเรียนมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ส่วน
การศึกษาฯ

11 ติดตั้งมิเตอร์น้าประปา
พร้อมวางท่อ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
น้ากินน้าใช้อย่างเพียงพอ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล้กบ้านนาอุดม

6,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนได้ใช้น้า
ที่สะอาดและเพียงพอ

ส่วน
การศึกษาฯ

รวม

4,456,000

-

3,000,000

