
                                                                   -๒๕- 

 

สวนที่  ๖  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                       แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ -  ๒๕๕๙) 

                                                   องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
๑.  ยทุธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  งานดานการคมนาคมและการขนสง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

   ๑ โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

และน้ําไมทวมขัง 

กอสรางคูระบายน้าํ คสล. 

จํานวน  ๓  จุด บริเวณสี่แยก 

เขาทะลุ – สะพานเขาทะลุ , 

บริเวณหนาอบต.เขาทะลุ – หมู

ที่ ๓ บานหวยกลาง , ตามแบบที่

อบต.กําหนด 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

   ๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเขาจุฬา  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๗๕๐  เมตร 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมสงเสริมฯ 

   ๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยประสิทธิ์  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

- 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมสงเสริมฯ 

    ๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสุขเสมอ  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมสงเสริมฯ 

    ๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที ่๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยทรัพยประชา  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

- 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๒๖- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

   ๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยดอกคูณ  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมสงเสริมฯ 

   ๗ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่  ๑,๓,๖ 

ตําบลเขาทะลุเชื่อมหมูที ่๑ 

ตําบลเขาคาย 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑,๓,๖ ตําบลเขาทะลุและ

หมูที่ ๑ ตําบลเขาคาย ไดมี

ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช ใ น ก า ร

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยชอง

เขา หมูที่ ๑,๓,๖ ตําบลเขาทะล ุ

เชื่อมซอยวังปลา  หมูที่ ๑ ตําบล

เขาคาย กวาง ๖ เมตรระยะทาง  

๙,๕๐๐  เมตร 

๙,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๙,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๙,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 

๑,๓,๖ ตําบลเขาทะลุ และหมูที่ 

๑ ตําบลเขาคาย 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมสงเสริมฯ 

    ๘ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหมูที่ ๑,๒,๔,๘ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช ใ น ก า ร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางทางหลวง

ชนบท  สาย ชพ  ๒๐๑๖ บาน

คลองโตน- บานน้ําฉา 

กวาง ๙  เมตร  ระยะทาง  

๕,๐๐๐ เมตร  

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 

๑,๒,๔,๘ 

อบจ. 

กรมสงเสริมฯ 

    ๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๒,๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๒,๑๐ ไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายกลาง  - เขาใหญพฒันา  

กวาง ๕ เมตร ระยะทาง  ๕๐๐ 

เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 

๒,๑๐ 

อบต.  (สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๑๐ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหมูที่ ๒,๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช ใ น ก า ร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 

สายชองบอน-บางแกว  กวาง ๙  

เมตร  ระยะทาง  ๓,๐๐๐ เมตร  

๒ ,๗๒๕,๐๐๐ 

 

๒ ,๗๒๕,๐๐๐ 

 

๒ ,๗๒๕,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๒,๕ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ/ 

กรมทางหลวงชนบท 

    ๑๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยศิลปะสําราญ  กวาง ๕ 

เมตรระยะทาง  ๘๕๐ เมตร 

๗๗๐,๐๐๐ 

 

๗๗๐,๐๐๐ 

 

๗๗๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๒ 

อบต.  (สวนโยธา) 

/อบจ. 



                                                                   -๒๗- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

   ๑๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยธงชัย  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในหมูที่ ๒ 

อบจ. 

 ๑๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยรวมมิตร  กวาง  ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๒ 

อบจ. 

๑๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยแหลมทอง  กวาง  ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๒ 

อบจ. 

   ๑๕ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล.หมูที่ ๒ 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวย

บางดวน  ซอยถ้ําธารลอดใหญ ,

ซอยศิลปะสําราญ,ซอยคงเทพ

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๒ 

อบต.  (สวนโยธา) 

 

 

๑๖ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่  ๓,๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๓,๖ 

มีถนนสาํหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยดอย

สายลม  กวาง ๖ เมตร ระยะทาง 

๓,๘๕๐ เมตร 

๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของครวัเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๓,๖,๗ 

กรมทางหลวง

ชนบท/ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๗ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๓,๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๓,๖ มีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยตาหวาน กวาง  ๕  เมตร 

ระยะทาง  ๔๗๕ เมตร 

๖๔๕,๐๐๐ 

 

๖๔๕,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 

๓,๖ 

อบต. (สวนโยธา)/ 

อบจ. 

 

๑๘ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๓ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยอาวฉานปริง  กวาง  ๕  

เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดหมูที่ ๓ 

อบต.  (สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๒๘- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๓ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยพัฒนาเขาทะลุ ๑ กวาง ๕ 

เมตร ระยะทาง   ๘๐๐ เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๓ 

อบต. (สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๒๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๓ 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๓ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยพัฒนาเขาทะลุ ๒ กวาง  ๕ 

เมตร ระยะทาง   ๒๐๐  เมตร 

- ๕๕๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๓ 

อบต.  (สวนโยธา) 

 

 

๒๑ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่ ๓,๗ 

เพื่อใหประชาชนในหมูบานมี

เสนทางการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนลาดยางซอยผา

แดง กวาง  ๖  เมตรระยะทาง  

๑,๒๐๐ เมตร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบจ. 

กรมสงเสริมฯ 

๒๒ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่  ๓,๕,๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางสายสปก.

หวยกลาง – ปามวง  กวาง  ๖  

เมตรระยะทาง  ๓,๐๐๐ เมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของครวัเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๓,๕,๗ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๒๓ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา 

หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๓ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

และน้ําไมทวมขัง 

กอสรางคูระบายน้าํ คสล. หมูที่ 

๓ บริเวณสามแยกบานหวย

กลาง – วัดถ้ําหวยกลาง, ตาม

แบบที ่อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๕๐ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๓ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

๒๔ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล.หมูที่ ๓ 

 

 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ๔ จุด

บริเวณบานนางจําเนียร,ชองเขา-

วังปลา  , บานนางบุญชู รุงโรจน,

บานนางวันดี ศรีทองกุล,บานนาย

สุวรรณ ศรีพัฒน,ลําหวยแกงนา,

ซอยอาวฉานปริง   ขนาด ๒ 

ชองทางตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๓ 

อบต.  (สวนโยธา) 

 

 



                                                                   -๒๙- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕ โครงการกอสรางสะพาน 

คสล. หมูที่ ๓ เชื่อม หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 

มีเสนทางการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็และ

ปลอดภัย 

กอสรางสะพาน คสล.หมูที่ ๓ 

เชื่อม หมูที่ ๖ 

- 5,000,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  65ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 

๓,๖ 

กรมโยธาธิการ 

 

 

๒๖ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสุขสันตกวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๗๕๐  เมตร 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.  (สวนโยธา) 

/อบจ. 

 

๒๗ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสามพี่นองกวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร 

- ๕๕๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดหมูที่ ๔ 

อบต.  (สวนโยธา) 

 

 

๒๘ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยตาฉุน กวาง  ๕  เมตร 

ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบจ. 

 

๒๙ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยนางยุย กวาง  ๕  เมตร 

ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร 

- ๖๘๒,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบจ. 

 

๓๐ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสวนทรัพย  กวาง  ๕  เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- ๖๘๒,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

 

อบต. (สวนโยธา)/ 

อบจ. 

 



                                                                   -๓๐- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๓๑ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยถ้ําธารลอดนอย  กวาง  ๕  

เมตร ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๓๒ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย เขานอย - ปามวงกวาง  ๕ 

เมตร  ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๓๓ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยนางโสภา  กวาง  ๕  เมตร 

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 

- ๘๒๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.(สวนโยธา) 

๓๔ 

 

โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย นายจําเนียร กวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดหมูที่ ๔ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๓๕ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยตาถวน กวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ. 

 

๓๖ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยนางเอยีด กวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๓๗ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยตาชอง  กวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๑- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๓๘ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยรวมใจ  กวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๓๙ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยปามวง  - สํานักสงฆถ้ํา 

น้ําทิพยกวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๔๐ โครงการกอสรางทอเหลีย่ม 

คสล. หมูที่  ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  ซอย

ปามวง - สํานักสงฆถ้ําน้ําทิพย   

ขนาด  ๒ ชองทาง ตามแบบที่ 

อบต.กําหนด 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ. 

 

๔๑ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบานนายไพฑูรย กวาง ๕ 

เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

 

- ๗๐๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.(สวนโยธา)/

อบจ. 

๔๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบานนายอาํนวย กวาง ๕ 

เมตร ระยะทาง ๒๐๐  เมตร 

 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ๖๕ของ

ครัวเรือนในเขตหมูที่ ๔ 

อบต.(สวนโยธา)/

อบจ. 

๔๓ โครงการกอสรางถนนคสล.

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล.ซอยกระแส

ธรรม เชื่อม หมู๑๐ กวาง  ๖  

เมตร ระยะทาง  ๒,๕๐๐  เมตร 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๒- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔๔ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน  มี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยหวยชิงชาง   กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๒,๓๘๐ เมตร 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดหมูที่ ๕ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๔๕ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยแพรกซาย   กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๒,๓๗๕ เมตร 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๔๖ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยการุณสัมพันธ  กวาง  ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๑,๓๐๐ เมตร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๔๗ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยลพบุรี   กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 

- 

 

๘๒๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๔๘ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยควนทองสามัคคี   กวาง  ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๔๙ โครงการกอสรางถนนคสล.

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสองพี่นอง  กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๕๐ โครงการกอสรางถนนคสล.

หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเจากลอน  กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขต ม.๕ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๓- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๕๑ โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 

คสล.  หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางคูระบายน้าํคสล. ซอย

กลุมลพบุรีตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

- ๖๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๕๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหวยยายชี   กวาง  ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๑,๕๐๐  

เมตร 

- - ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

 

๕๓ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยรักดี   กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 

- ๗๐๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๕๔ โครงการกอสรางทอเหลีย่ม 

คสล. หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ๙ จุด

บริเวณ ซอยแพรกซาย ,ซอย

หวยชิงชาง,ซอยสองพี่นอง,ซอย

รักดี,ซอยหวยยายชี,ซอยกระแส

ธรรม,ซอยเทพประทาน,ซอยสุข

ภิรมย ,ซอยสัมพันธ   ขนาด ๒ 

ชองทาง ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

 

 

๕๕ โครงการกอสรางสะพาน 

คสล. หมูที่  ๕ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางสะพาน คสล.คลองถ้ํา

ทุน หมูที่  ๒ ตอ หมูที่  ๕ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๕ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ/ 

กรมโยธาธิการ 



                                                                   -๓๔- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๕๖ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยรมไทร  กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๕๗ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเมตตา  กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร 

- ๕๕๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๕๘ โครงการกอสรางถนน คสล.

หมูที่ ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยชํานาญ  กวาง  ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๙๐๐  เมตร 

๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ. 

 

๕๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยถ้ําประกายเพชร  กวาง ๕ 

เมตรระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- 

 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๖๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยศรีประเวศ  กวาง  ๕ เมตร

ระยะทาง ๔๕๐ เมตร 

๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๖๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยอุดมสุข  กวาง  ๕ เมตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดใน ม.๖  

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๕- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๖๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยตาหวาน  กวาง  ๕ เมตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร 

๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๖๓ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. หมูที่  ๖ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ๓ จุด

บริเวณ ซอยทรัพยสํารวย ,ซอยดอย

สายลม,ซอยโพธิ์ทอง    ขนาด ๒ 

ชองทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

 

๖๔ โครงการกอสรางสะพาน 

คสล.  หมูที่  ๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน มี

เสนทางการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง 

สวีหนุม  ซอยรมไทร 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๖ 

กรมโยธาธิการ 

 

 

๖๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน มี

เสนทางการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติ ๑ กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง  ๒,๖๐๐ เมตร 

๒,๓๖๒,๐๐๐ 

 

๒,๓๖๒,๐๐๐ 

 

๒,๓๖๒,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

 

๖๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 

มีเสนทางการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็และ

ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติ ๒ กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง  ๗๘๐ เมตร 

๗๑๐,๐๐๐ 

 

๗๑๐,๐๐๐ 

 

๗๑๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๖๗ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติ  ๓   กวาง ๕ เมตร

ระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๖๘ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติ  ๔   กวาง ๕ เมตร

ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร 

๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๖- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๖๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติ  ๕   กวาง ๕ เมตร

ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร 

๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๗๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยทรัพยเจริญ   กวาง ๕ เมตร

ระยะทาง  ๕๕๐  เมตร 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๗๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสุขสันต   กวาง ๕ เมตร

ระยะทาง  ๕๕๐  เมตร 

- ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๗๒ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. หมูที่  ๗ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  ๕ จุดซอย

สันติ  ๒ ,ซอยผาแดง, ซอยสันติ ๑

สปก.,ขอนแกน ,สปก.หวยกลาง – 

ปามวง  ขนาด ,ซอยสาคร ขนาด๒ 

ชองทางตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๗ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

 

 

๗๓ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่  ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางสายปา

มวง-น้ําชล กวาง  ๖  เมตร

ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๓๕๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๗๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเขาหลัก  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 

๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๗๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย ๓๕  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๑,๓๐๐  เมตร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๗- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเทพนิมิตร  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๑,๑๐๐  เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๗๗ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยหนองคาย กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ. 

 

๗๘ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเรวดี กวาง ๕เมตร 

ระยะทาง  ๖๕๐ เมตร 

๘๘๐,๐๐๐ 

 

๘๘๐,๐๐๐ 

 

๘๘๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที ่๘ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๗๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยควนยาง  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๑,๕๐๐  เมตร 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๘๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสุขแสงชัย  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- - 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ. 

๘๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยอํานวย  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

- 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๘๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยจักร ี กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 

๘๑๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดใน ม. ๘ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๓๘- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๘๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยศรีไพร  กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 

- 

 

- 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๘๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยกําภู   กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 

- 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๘ 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๘๕ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. หมูที่  ๘ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  ๔ จุด

ซอยหนองคาย  ,ซอยเทพนิมิต,

ซอยเขาหลัก,ซอยควนยาง ตาม

แบบที่ อบต.กําหนด 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน มี

เสนทางการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๘๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

ซอยหวยทับทอง หมูที่ ๙ 

ตําบลเขาทะลุเชื่อมซอยหวย

ตะเคียน หมูที่ ๑๒ ตําบล 

นาสัก 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล. ซอยหวยทับ

ทอง หมูที่ ๙ ตําบลเขาทะลุเชื่อม

หวยตะเคียน หมูที่ ๑๒ ตําบล 

นาสัก กวาง ๕  เมตร ระยะทาง  

๓,๐๐๐  เมตร 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ./ 

ทางหลวงชนบท/ 

กรมสงเสริมฯ 

 

๘๗ โครงการกอสรางถนนคสล.

สายหนาเขา หมูที่ ๙ ตําบล

เขาทะลุ เชื่อมสายหวยราก

ไม หมูที่  ๙ ตําบลนาสัก   

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๙ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหนาเขา หมูที่ ๙ ตําบลเขา

ทะลุ เชื่อมสายหวยรากไม หมูที่  

๙ ตําบลนาสัก กวาง ๕ เมตร 

ระยะทาง  ๒,๕๐๐  เมตร 

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ./ 

ทางหลวงชนบท/ 

กรมสงเสริมฯ 

 



                                                                   -๓๙- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๘๘ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยไรใน-

หวยชัน กวาง  ๖ เมตรระยะทาง  

๑,๐๐๐  เมตร 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

ทางหลวงชนบท 

๘๙ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๙ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๙ 

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเดชา-หวยกลํา  กวาง ๕ 

เมตร ระยะทาง  ๑,๖๕๐  เมตร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๙๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยหวยตะเคียน - หวยรากไม 

กวาง ๕  เมตร  ระยะทาง  

๑,๖๕๐  เมตร   

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๙๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยศักดิ์ประเสริฐ กวาง    ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๑,๓๕๐   เมตร 

๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

กรมสงเสริมฯ 

๙๒ โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  ๙ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่๙

มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสุขสุดา  กวาง ๕  เมตร 

ระยะทาง  ๖๕๐  เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๙๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยถ้ําแกวพิสดาร  กวาง ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๗๐๐ เมตร   

- ๙๕๐,๐๐๐ 

 

๙๕๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๙๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเอกชัย  กวาง  ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร   

๖๘๒,๐๐๐ 

 

๖๘๒,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ. 



                                                                   -๔๐- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๙๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยศักดิ์สมบูรณ กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร   

- 

 

๘๒๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบต.(สวนโยธา) 

๙๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเอกราช กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๒๕๐ เมตร   

- 

 

๖๘๒,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบต.(สวนโยธา) 

๙๗ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยรวมใจพัฒนา ๒ กวาง ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร   

๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

 

อบต.(สวนโยธา) 

๙๘ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสุขสําราญ กวาง ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๖๕๐ เมตร   

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

 

กรมสงเสริมฯ 

๙๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเรว็ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยนองดา กวาง ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร   

๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๐๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยขนิษฐา กวาง ๕ เมตร  

ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร   

๖๘๒,๐๐๐ - - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๐๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยถ้ําสวยหวยทับทอง กวาง ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร   

- ๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ. 



                                                                   -๔๑- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๐๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยโชคดีศรียาภัย กวาง ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร   

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๐๓ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม  

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม ๒ จุด ซอย

หวยทับทอง , หวยตะเคียน 

ขนาด ๒ ชองทางตามแบบที่ 

อบต.กําหนด 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ. 

 

 

๑๐๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเพชรทับทอง กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร   

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

อบจ. 

 

 

๑๐๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยประดู กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร   

๑,๒๓๐,๐๐๐ - - ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๙ 

 

อบจ. 

 

 

๑๐๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยกาวหนา กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๑,๘๗๕ เมตร   

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครวัเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ. 

๑๐๗ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยประสงคถาวร กวาง ๕  

เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร   

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๐๘ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเลิศนิมิตร กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร   

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๔๒- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๐๙ 

 

โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยโรจนณรงค กวาง ๕  เมตร  

ระยะทาง  ๘๐๐ เมตร   

๗๒๐,๐๐๐ 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

๗๒๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ. 

๑๑๐ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติธรรม   กวาง ๕  เมตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๑ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยพอใหญสาํ   กวาง ๕  เมตร

ระยะทาง ๖๐๐  เมตร 

- ๘๒๐,๐๐๐ 

 

๘๒๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ซอยสายกลาง – แดนออ  กวาง ๕  

เมตรระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสํานักสงฆเขาใหญพัฒนา  

กวาง ๕  เมตรระยะทาง ๑,๐๐๐  

เมตร 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

๙๑๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนทีม่ีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ ๕๐ ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบต.(สวนโยธา) 

๑๑๔ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. หมูที่  ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. จํานวน๗  

จุด  ซอยโชคประคอง ,ซอยสาย

กลาง-แดนออ,ซอยเลิศนมิิตร.ซอย

กาวหนา,ซอยประสงคถาวร,ซอย

โรจนณรงค,ซอยศึกษาธรรมขนาด 

๒ ชองทางตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๐ 

อบจ. 

 

 



                                                                   -๔๓- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๑๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล. ซอยแดนออ 

๑ กวาง ๕  เมตร  ระยะทาง  

๑,๔๒๐ เมตร  

๑,๒๘๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล.ซอยแดนออ 

๒   กวาง ๕  เมตรระยะทาง  

๑,๔๖๐  เมตร 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๗ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยแดน

ออ ๑ กวาง ๖  เมตร  ระยะทาง  

๑,๔๒๐ เมตร  

๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๘ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยแดน

ออ ๒   กวาง ๖  เมตรระยะทาง 

๑,๔๖๐  เมตร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๑๙ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสามัคคีธรรม  กวาง  ๕  

เมตรระยะทาง  ๔๐๐  เมตร 

๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ. 

 

๑๒๐ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยสันติ

ธรรม กวาง ๖  เมตรระยะทาง 

๗๕๐  เมตร 

๖๘๒,๐๐๐ ๖๘๒,๐๐๐ ๖๘๒,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

 

๑๒๑ โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยรวมใจ

พัฒนา กวาง ๖  เมตรระยะทาง 

๑,๕๐๐  เมตร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสรมิฯ 



                                                                   -๔๔- 

 

 
ที ่

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๒๒ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยรวมใจพัฒนา  กวาง  ๕  

เมตรระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑,๓๖๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๒๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย ๘ รวมใจ  กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง  ๙๐๐  เมตร 

๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๒๔ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยแหนบทอง  กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 

- ๘๒๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๑๒๕ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบุญเลิศ  กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร 

- ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ. 

 

๑๒๖ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยพรทิพย  กวาง  ๕  เมตร

ระยะทาง  ๖๐๐  เมตร 

- ๑,๖๒๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๒๗ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ 

 มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสันติธรรม กวาง ๕  เมตร

ระยะทาง ๗๕๐  เมตร 

๑,๓๕๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบต. 

(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

๑๒๘ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางหมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน  มี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรบัปรุงถนนลาดยางซอยน้ํา

ทิพยกวาง ๖  เมตร  ระยะทาง  

๑,๐๐๐ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 



                                                                   -๔๕- 

 

 
ที ่

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๒๙ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. จํานวน

๖  จุด  ซอย ๘รวมใจพัฒนา ,

ซอยน้ําทิพย,ซอยสามัคคีธรรม.

ซอยแดนออ ๒ ,ซอยแหนบทอง , 

ซอยลําหวยขุนยา ขนาด ๒ 

ชองทางตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๓๐ โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. จํานวน

๔  จุด  ซอยแดนออ ๑  ขนาด ๒ 

ชองทางตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

๑๓๑ โครงการกอสรางคูระบายน้าํ 

หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๖ 

ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

และน้ําไมทวมขัง 

กอสรางคูระบายน้าํ คสล. 

บริเวณสองขางถนน หมูที่ ๖ 

๖๐๐,๐๐๐ - - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๕๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่  ๖ 

อบต. 

(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

๑๓๒ โครงการกอสรางสะพาน 

คสล. หมูที่  ๑ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางสะพาน คสล.บริเวณ  

ลําหวยใหญ หมูที ่๑ 

- 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ/ 

กรมโยธาธิการ 

๑๓๓ โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  ๗ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗ 

 มีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยขอนแกน กวาง ๕  เมตร

ระยะทาง ๗๕๐  เมตร 

๖๗๕,๐๐๐ 

 

๖๗๕,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๑๑ 

อบต. 

(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

 
 



                                                                   -๔๖- 

 

๑.๒  งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการจัดซื้อถังขยะ 

 

เพื่อใหประชาชนไดมีที่ทิ้ง

ขยะอยางถูกหลักอนามัย 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอรหมูที่ ๑-๑๑ 

จํานวน ๕๐๐  ใบ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย นาอยู นามอง 

สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

อบต. 

(สํานักปลัด) 

 

   ๒ โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมบอบาดาล 

เพื่อใหประชาชนใชเปน

แหลง  น้ําใชในเวลาขาด

แคลน 

ปรับปรุงและซอมแซมบอบาดาล 

หมูที่    ๑-๑๑          

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน หมูที่ ๑-๑๑ มีน้ํา

ใชครบทุกครัวเรือน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

   ๓ โครงการกอสรางและขยาย

เขตประปาหมูบาน   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา

ใหแกประชาชนในเขตหมูที่ 

๑-๑๑  

กอสรางและขยายเขตประปา

หมูบาน    หมูที่ ๑-๑๑ 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนใน หมูที่ ๑-๑๑ มี

น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

   ๔ โครงการกอสรางและขยาย

เขตประปาภูเขา   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา

ใหแกประชาชนในเขตหมูที่ 

๑-๑๑  

กอสรางและขยายเขตประปา

ภูเขาพรอมวางทอ  หมูที่ ๑-๑๑ 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนใน หมูที ่๑-๑๑ มี

น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

   ๕ โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมระบบประปา

หมูบาน   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา

ใหแกประชาชนในเขตหมูที่ 

๑-๑๑  

ปรับปรุงและซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน  หมูที่ ๑-๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนใน หมูที ่๑-๑๑ มี

น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

    ๖ โครงการติดตัง้และ

ซอมแซมไฟสองทาง

สาธารณะ หมูที่ ๑-๑๑ 

เพื่อแกปญหาเรื่องความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและการ ปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

ติดตั้งและซอมแซมไฟสองทาง

สาธารณะ หมูที่ ๑-๑๑ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมูที่ ๑-๑๑ มี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

    ๗ โครงการขยายเขตและ

ซอมแซมไฟฟา  

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

-๑๑ มีไฟฟาใชครบทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตและซอมแซมไฟฟา หมู

ที่ ๑-๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนในหมูที่ ๑-๑๑  รอยละ 

๑๐๐ มีไฟฟาใชครบทุก

ครัวเรือน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 



                                                                   -๔๗- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๘ โครงการขยายเขตโทรศัพท

บาน 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑ -๑๑ มีโทรศัพทบานใช 

ขยายเขตโทรศัพทบาน  หมูที่ ๑-

๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมูที่ ๑-๑๑ มี

โทรศัพทบานใช 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๙ โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา

แบบ ฝ  ๓๓  

เพื่อใหประชาชนใชเปน

แหลงเก็บน้ําดืม่ น้ําใชใน

เวลาขาดแคลน 

กอสรางถังเก็บน้ําแบบ ฝ ๓๓   

หมูที่ ๑-๑๑ตามแบบอบต.

กําหนด 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนหมูที่ ๑-๑๑ มีภาชนะ

เก็บกักน้ําเพื่อใชในการอุปโภค

บริโภคตลอดป 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

    ๑๐ โครงการจัดซื้อถัง PVC เพื่อใหประชาชนใชเปน

แหลงเก็บน้ําดื่ม น้ําใชใน

เวลาขาดแคลน 

จัดซื้อถัง PVC ขนาด ๒.๐๐๐ 

ลิตร หมูที่  ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนหมูที่ ๑-๑๑ มีภาชนะ

เก็บกักน้ําเพื่อใชในการอุปโภค

บริโภคตลอดป 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

       ๑๑ โครงการกอสรางระบบ

ประปาผิวดิน  

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑-๑๑ ไดมีน้ําอุปโภคอยาง

เพียงพอตลอดฤดกูาล 

กอสรางระบบประปาผวิดิน  หมู

ที่ ๑-๑๑ พรอมวางทอประปา 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน หมูที่ ๑-๑๑ มี

น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน 

อบต.   

(สวนโยธา) 

    ๑๒ โครงการขุดเจาะบอบาดาล      

หมูที่  ๑-๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑-๑๑ ไดมีน้ําอุปโภคอยาง

เพียงพอตลอดฤดกูาล 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø๖ นิ้ว 

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และถัง

พักน้ํา 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีการใชน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภครอยละ  ๖๐  ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ ๒ 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 

๑๓ โครงการกอสรางฝายน้ําลน           

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนบริเวณลํา

หวยเขาใหญ  หมูที่ ๒ ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

- - 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๑  มีน้ําใชเพือ่

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

อบต. (สวนโยธา)/ 

กรมชลประทาน 

๑๔ โครงการกอสรางถนนคสล.

น้ําผาน  หมูที่ ๒ 

เพื่อใหการสัญจรไปมา

สะดวก เปนเสนทางลัด

เชื่อมระหวางถนนสายชอง

บอน-ซอยเขาใหญพัฒนา 

และซอยคงเทพ-ซอยศิลปะ

สําราญ 

กอสรางถนนคสล.ขามคลองถ้ํา

ทุนบนหลังฝายหินทิ้งเปนถนน

น้ําผาน ตามแบบแปลนอบต.

กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนสามารถสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

อบต.   

(สวนโยธา) 

 



                                                                   -๔๘- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๕ โครงการกอสรางอางเก็บ

น้ํา  หมูที่ ๔ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๔ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ําคลองน้ําลอด 

ตามแบบกรมชลประทาน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๔  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต. 

(สวนโยธา) 

/กรมชลประทาน 

   ๑๖ โครงการขยายเขตสถานีสูบ

น้ําดวยไฟฟา  หมูที่ ๑-๑๑  

เพื่อใหประชาชนในหมูที ่ 

๑-๑๑ ไดมีน้ําในการใช

อุปโภคและการเกษตรได

อยางเพียงพอ 

ขยายเขตโครงการสูบน้ําดวย

ไฟฟา  ตามแบบอบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๖   

มีน้ําใชเพื่ออุปโภคและเพื่อ

การเกษตร มีรอยละ  ๖๐  ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

/กรมชลประทาน 

   ๑๗ โครงการจัดซื้อถังน้าํกลาง 

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๔ 

ไดมีภาชนะในการกักเก็บน้าํ

เพื่อใชในการอปุโภคและ

บริโภคไดอยางเพยีงพอ 

จัดซื้อถังน้ํากลางขนาด  ๕,๐๐๐ 

ลิตร   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนในหมูที่ ๔  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและบริโภค  มีรอยละ  

๖๐  ของครัวเรือนทัง้หมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๑๘ โครงการกอสรางเขื่อนกั้น

น้ํา  หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๖ 

มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอในฤดูแลง 

กอสรางเขื่อนกั้นน้ําซอยดอยสาย

ลมพรอมทอสง  กวาง  ๓๐  

เมตร  ลึก  ๔.๕  เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๖  มีน้ําใชเพือ่

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 

๑๙ โครงการกอสรางอางเก็บ

น้ํา  หมูที่ ๗ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ําดอยตาปง  

ตามแบบกรมชลประทาน 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๗  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทัง้หมด 

อบต.(สวนโยธา) 

กรมสงเสริมฯ 

 

    ๒๐ โครงการกอสรางฝายหินทิ้ง   

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๑ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายหินทิ้งบริเวณถ้ําธาร

ลอดใหญ  หมูที่ ๑ ตามแบบ

แปลนที่อบต.กําหนด 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๑  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต. (สวนโยธา)/ 

กรมชลประทาน 



                                                                   -๔๙- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

     ๒๑ โครงการกอสรางฝายหินทิ้ง          

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายหินทิ้งบริเวณซอย

ศิลปะสําราญและซอยพงษเทพ

หมูที่ ๒ ตามแบบแปลนที่อบต.

กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๑  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

 

อบต. (สวนโยธา)/ 

กรมชลประทาน 

    ๒๒ โครงการกอสรางฝายน้ําลน           

หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๒ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลน ๕ จุดบริเวณ

ลําหวยแพรกญวนตอนกลาง,ลํา

หวยใหญ,คลองถ้ําทุนตอนบน, 

คลองถ้ําทุนตอนกลาง,คลองถ้ํา

ทุนตอนลางกวาง ๑๐ เมตร  

พรอมขุดลอกระยะทาง  ๑๐๐ 

เมตร 

 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๒  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต.  (สวนโยธา) 

/อบจ. 

 

๒๓ โครงการกอสรางฝายน้ําลน           

หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๓ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลน บริเวณลาํ

หวยกลางตอนบน(ดอยสายลม) 

ตามแบบอบต.กําหนด 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๓  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

 

อบจ. 

 

    ๒๔ โครงการกอสรางฝายน้ําลน            

หมูที่ ๔ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๔ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจาํนวน  ๓  

จุดลําหวยขุนยาตอนกลาง ,ลํา

หวยขุนยาตอนบน,ลําหวยทอง

แกว  ตามแบบอบต.กําหนด 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๔  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 



                                                                   -๕๐- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๒๕ โครงการกอสรางฝายน้ําลน            

หมูที่ ๕ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๕ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจํานวน  ๑๓  

จุด บริเวณซอยแพรกขวา ,ซอย

การุณสัมพันธ,ซอยรื่นประดิษฐ,

ซอยหวยบานเกิด, ซอยแพรก

ซาย,หวยทุงในไร ,ซอยกระแส

ธรรม, ซอยสองพี่นอง-ควนทอง,

ซอยหวยชิงชาง,ซอยสลัดภัย,

ซอยเจากลอน,ซอยรักดี,ซอย

หวยยายชตีามแบบอบต.กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนในหมูที่ ๕  มีน้ําใชเพือ่

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๒๖ โครงการกอสรางอางเก็บ

น้ํา  หมูที่ ๕ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๕ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ํา ซอยรักดี,

ซอยสองพี่นอง ตามแบบกรม

ชลประทาน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๔  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

กรมชลประทาน 

    ๒๗ โครงการกอสรางฝายน้ําลน            

หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๖ 

มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอในฤดูแลง 

กอสรางฝายน้าํลนลําหวยกลาง

(บานตาดํา) กวาง ๑๐ เมตร  พรอม

ขุดลอกระยะทาง  ๑๐๐ เมตร 

๓๗๕,๐๐๐ 

 

- - ครัวเรือนในหมูที่ ๖  มีน้ําใชเพือ่

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๒๘ โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

คสล. หมูที ่๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๖ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจํานวน ๒ จุด

ซอยดอยสายลม ,ลําหวยโดหอย หมู

ที่ ๖ กวาง ๑๐ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร   

๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - ครัวเรือนในหมูที่ ๖  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพือ่การเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครัวเรือนทัง้หมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๒๙ โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

คสล. หมูที่ ๗ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้าํลนคสล.จํานวน ๕ 

จุดซอยนางไอ ,ซอยสันติ ๑,ซอยสุข

ผล,ซอยตาพันโท,ลาํหวยสายใจหมู

ที่ ๗ กวาง ๑๐ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร  

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๗  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอยละ  

๖๐  ของครัวเรือน 

 

อบต.(สวนโยธา) 

 



                                                                   -๕๑- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๓๐ โครงการกอสรางอางเก็บ

น้ํา  หมูที่ ๔ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ํา ซอยสันติ ๑

ตามแบบกรมชลประทาน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๔  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

อบต. 

(สวนโยธา) 

/กรมชลประทาน 

    ๓๑ โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

คสล. หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจํานวน ๔ 

จุด  ซอยเทพนิมิต, วัดถ้ําฤาษี

ตอนลาง, หวยบานตาเลิศ,หวย

หนองคาย  ตามแบบอบต.

กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๘  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

อบต.(สวนโยธา) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

 

   ๓๒ โครงการกอสรางฝายน้ําลน            

หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลน จํานวน ๒จุด 

หวยเขาหลัก หวยโพรง,ซอยควน

ยาง กวาง ๔๐ เมตร ลึก ๔ เมตร  

- ๒๕๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนในหมูที่ ๘  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

 

อบต.(สวนโยธา) 

    ๓๓ โครงการกอสรางฝายน้ําลน

และอาคารอัดน้ํา  หมูที่  ๘ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๘ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนและอาคารอัด

น้ํา  พรอมวางระบบทอจาํนวน ๔ 

จุด   บริเวณซอยเทพนิมติ,ซอย

ควนยาง,ซอยเขาหลัก,ซอยปา

มวง-น้ําชล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนในหมูที่ ๘  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย

ละ  ๖๐  ของครวัเรอืนทัง้หมด 

 

กรมสงเสริมฯ/ 

กรมชลประทาน 

๓๔ โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

คสล. หมูที่ ๙ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๙ 

ไดมีน้ําในการใชอุปโภค

และการเกษตรไดอยาง

เพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจาํนวน ๔ จุด  

ลําหวยกลํา,ลําหวยตนตอ, หวย

ทับทอง-แยกซาย ,หวยรากไม 

กวาง ๑๐ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร   

- - ๘๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๙  มีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี

รอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 



                                                                   -๕๒- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๓๕ โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

คสล. หมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ ไดมีน้ําในการใช

อุปโภคและการเกษตรได

อยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจาํนวน ๓ จุด   

ซอยเลิศนมิิตร,ซอยบอลูกรัง,

ซอยกาวหนา  กวาง  ๖  เมตร  

สูง  ๓.๕๐  เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๑๐  มีน้ําใช

เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 

มีรอยละ  ๖๐  ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

    ๓๖ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางหมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน  มี

ถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางซอยน้าํ

ทิพยกวาง ๖  เมตร  ระยะทาง  

๑,๐๐๐ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มกีารคมนาคม

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕

ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมู

ที่ ๑๑ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๓๗ โครงการกอสรางฝายน้ําลน  

หมูที่  ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๑ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร

อยางเพียงพอในฤดูแลง 

กอสรางฝายน้ําลน ๓ จุด  ลํา

หวยทองแกวตอนปลาย,ลําหวย

ขุนยาตอนปลาย,ลําหวยดงงาม  

ตามแบบอบต.กําหนด 

- ๔๕๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่ไดใชน้ําอยาง

เพียงพอมีรอยละ  ๖๕  ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 

   ๓๘ โครงการกอสรางอางเก็บ

น้ํา หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑,๓,๖ และ๗ ไดมีน้ําใน

การใชอุปโภคและ

การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ํา ซอยโพธิ์ทอง

ตามแบบกรมชลประทาน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนในหมูที่ ๑,๓,๖ และ๗  

มีน้ําใชเพื่ออุปโภคและเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ 

 

   ๓๙ โครงการขุดลอกลําหวยหมู

ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑-๑๑ ไดมีน้ําในการใช

อุปโภคและการเกษตรได

อยางเพียงพอ 

ขุดลอกลําหวยหมูที่ ๑-๑๑ 

ตามแบบอบต.กําหนด 

- ๘๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนในหมูที่ ๑-๑๑  มีน้ํา

ใชเพื่ออุปโภคและเพื่อ

การเกษตร มีรอยละ  ๖๐  ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 
 
 



                                                                   -๕๓- 

 

๒.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ งานดานการสงเสริมอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการกอสรางโรงเรือน

แปรรูปผลผลิตจาก

การเกษตร   

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรได

มีการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลผลิต

หมูที่  ๔  จํานวน  ๑  แหง 

- ๗๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีโรงเรือนในการแปร

รูปผลผลิตจํานวน ๑ แหง 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๒ โครงการฝกอบรมใหความรู

แกเกษตรกรดานการเกษตร 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

ความรูดานการเกษตร 

จัดฝกอบรมใหประชาชนใน

ตําบลจํานวน ๓ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในตาํบลมีความรู

ดานการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ  

๘๐  % 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๓ โครงการสงเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่ม

รายไดใหกับประชาชนใน

ตําบลเขาทะล ุ

สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรเชนทุเรยีน  ลองกอง  

มังคุด  ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในตาํบลมีการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ  ๗๐ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๔ โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค  

 

เพื่อใหประชาชนในเขตหมู

ที่ ๕ ไดขายสินคาภาค

เกษตร 

กอสรางลานเอนกประสงค     

หมูที่ ๕ กวาง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ 

เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่ไดขายสินคาภาค

เกษตร  รอยละ ๘๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๕ โครงการสงเสริมชอง

ทางการจําหนายสินคา 

OTOP และสินคาเกษตร 

เพื่อสงเสริมดานการตลาด

ใหกับผูผลิต 

 

จัดงานแสดงมหกรรมสินคา 

OTOP และสินคาเกษตรตาม

ฤดูกาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในเขต อปท. มีรายได

เพิ่มขึ้น 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๖ โครงการสงเสริมกลุมเลี้ยง

ปลาน้ําจืด 

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในหมูที่ ๑ 

สนับสนนุสงเสริมกลุมเลี้ยง

ปลาน้ําจืด  หมูที่ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในเขตหมูที่  ๑ มี

รายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๗ โครงการจัดทําปุยหมัก

ชีวภาพ   

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑-๑๑  ไดมีปุยที่ใชใน

การเกษตรอยางเพียงพอ 

สนับสนุนงบประมาณในการทํา

ปุยหมักชีวภาพ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนมีปุยที่ใชในการเกษตร

เต็ม ๑๐๐ % ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๕๔- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

   ๘ โครงการทาํน้ํายา

เอนกประสงค   

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในหมูที่ ๑-๑๑ 

สนับสนุนกลุมทําน้ํายา

เอนกประสงค  หมูที่ ๑-๑๑ 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในเขตหมูที่ ๑-๑๑ มี

รายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๙ โครงการสงเสริมกลุมเพาะ

เห็ดนางฟา   

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในหมูที่ ๑-๑๑ 

สนับสนุนสงเสริมกลุมเพาะ

เห็ดโคนญี่ปุน  หมูที่ ๑-๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในเขตหมูที่  ๑-๑๑ มี

รายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๐ โครงการสงเสริมกลุมเลี้ยง

สุกร 

เพื่อสงเสริมกลุมเลี้ยงสุกร 

ใหกับประชาชนหมูที่ ๒,หมู 

๙ 

สนับสนุนกลุมเลี้ยงสุกร หมูที่ 

๒และหมูที่ ๙  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนหมูที่ ๔ และหมูที่ ๙มี

อาชีพเสริมและเพิ่มรายไดใหมี

ฐานะดีขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

     ๑๑ โครงการจัดซื้อจักรเย็บผา

ใหกลุมสตร ี

เพื่อสงเสริมอาชีพเย็บผาให

กลุมสตรี หมูที่ ๒ 

จัดซื้อจักรเย็บผาใหกับกลุมเย็บ

ผา หมูที่ ๒ จํานวน ๑ กลุม 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนหมูที่ ๒ มีอาชีพเสริม

และเพิ่มรายไดใหมฐีานะดีขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๒ โครงการสงเสริมอาชีพกลุม

ผูกผา   

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในหมูที่ ๑-๑๑ 

สนับสนุนสงเสริมอาชีพกลุมผูก

ผา  หมูที่ ๑-๑๑ 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนในเขตหมูที่ ๑-๑๑ มี

รายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๓ โครงการธนาคารขาวสาร  เพื่อใหประชาชนหมูที่ ๗,๘ 

ไดมีขาวสารบริโภคตลอด

ทั้งป 

สนับสนุนเงินทุนใหกับกองทุน

ขาวสารหมูที่ ๗,๘ จํานวน ๒

กลุม 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนมีขาวสารบริโภค

ตลอดทั้งป มีรอยละ ๖๕ ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

     ๑๔ โครงการสนับสนุนกลุมเย็บ      

ผา   

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗

ไดมีอาชีพเสริม ภายใน

ครัวเรือนและมีรายไดตลอด

ทั้งป 

สนับสนุนเงินทุนใหกับกลุมเย็บ

ผา หมูที่ ๗จํานวน ๑ กลุม 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนหมูที่ ๗ มีอาชีพเสริม

และเพิ่มรายไดใหมฐีานะดีขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๕ โครงการสนับสนุนกลุม

ปลูกมะนาว 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๙

ไดมีอาชีพเสริม ภายใน

ครัวเรือนและมีรายไดตลอด

ทั้งป 

สนับสนุนเงินทุนใหกับกลุม

ปลูกมะนาว หมูที่ ๙ จํานวน ๑ 

กลุม 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนหมูที่ ๙ มีอาชีพเสริม

และเพิ่มรายไดใหมฐีานะดีขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๕๕- 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

   ๑๖ โครงการสนับสนุนกลุมทอ

ผาไหม 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 

๑๐ ไดมีอาชีพเสริม ภายใน

ครัวเรือนและมีรายไดตลอด

ทั้งป 

สนับสนุนเงินทุนใหกับกลุมทอ

ผา หมูที่ ๑๐ จํานวน ๑ กลุม 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนหมูที่ ๑๐ มีอาชีพ

เสริมและเพิ่มรายไดใหมีฐานะ

ดีขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๗ โครงการจัดฝกอบรม

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝกอบรมโครงการสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง  ใหประชาชน

ในเขต อปท. ๑  ครั้ง 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- ประชาชนในเขต อปท. มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๘ โครงการกอสรางอาคาร

กลุมพัฒนาสตร ี

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในหมูที่ ๑ 

กอสรางอาคารกลุมพัฒนาสตรี 

หมูที่ ๑ จํานวน  ๑ แหง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีโรงเรือนในการแปร

รูปผลผลิตจํานวน ๑ แหง 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๑๙ โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพกลุมสตร ี

เพื่อสงเสริมใหกลุมสตรีมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทของสตร ี

จัดฝกอบรมกลุมสตรี หมูที่ ๑-

๑๑ จํานวน ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กลุมสตรีมีความรูความเขาใจ

ในบทบาทของสตรีมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๒๐ โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพผูนําและแกน

นําหมูบาน 

เพื่อสงเสริมใหผูนําและ

แกนนําหมูบานมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ของตนเองใน

การพัฒนาหมูบาน 

จัดฝกอบรมผูนําและแกนนํา

หมูบาน หมูที่ ๑-๑๑ จํานวน ๑ 

ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กลุมผูนําและแกนนาํหมูบานมี

ความรูในการพัฒนาหมูบานให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

 
 
 
 



                                                                   -๕๖- 

 

๒.๒  งานดานสวัสดิการสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

คนชรา  

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ผูสูงอาย ุ

เงินสงเคราะหคนชรา  หมูที่ ๑-

๑๑ จํานวน  ๕๐  คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

คนชราทุกคนไดรับการดูแล

และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

/กรมสงเสริมฯ 

   ๒ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

คนพิการ  

เพื่อสงเสริมและพัฒนาคน

พิการ 

เงินสงเคราะหผูพิการ  หมูที่ ๑-

๑๑ จํานวน  ๒๐  คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล

และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

/กรมสงเสริมฯ 

   ๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผูติดเชื้อเอดส 

เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส มีทุน 

มีเงินในการดํารงชีพ 

ชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส  ๕  คน ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ผูติดเชื้อโรคเอดสไดรับการ

ชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

   ๔ โครงการชวยเหลือนักเรียนที่

เรียนดีและยากจน 

 

เพื่อสงเสริมเด็กนักเรียนที่

เรียนดีและยากจน 

สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีและ

ขาดแคลนทุนทรัพย ของ

สถานศึกษาในเขต อบต.   

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เด็กนักเรียนที่เรยีนดีและ

ยากจนมีโอกาสทางการศึกษา

มากขึ้น 

อบต.(สํานกัปลัด) 

 

    ๕ โครงการจางนักเรียน  

นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวง

ปดภาคเรียน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรยีน

นักศึกษาใชเวลาวางให

เปนประโยชนและมีรายได

ในระหวางชวงปดภาค

เรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการจาง

งานนักเรียนนักศกึษาที่อยูในเขต 

อปท.ใหมีงานทําระหวางปดภาค

เรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ทําใหนักเรียนนักศกึษาใชเวลา

วางใหเปนประโยชนและมี

รายไดในระหวางชวงปดภาค

เรียน ชวยลดภาระคาใชจาย

ผูปกครอง 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๖ โครงการพัฒนาอาชีพผู

ยากไรและผูดอยโอกาสทาง

สังคม 

เพื่อใหผูดอยโอกาสมี

อาชีพเสริมและมีงานทํา 

จัดหาที่ทํากินพรอมเงินทุนแกผู

ยากไรและผูดอยโอกาส หมูที ่

๑-11 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผูดอยโอกาสและผูยากไรไดมี
ที่ดินทํากินและมีอาชีพเสริม 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๗ โครงการสนับสนุนอุปกรณ

ในการประกอบอาชีพคน

พิการ 

เพื่อใหคนพิการมีอุปกรณ

ในการชวยเหลือตนเองใน

การดํารงชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณในการใหความ

ชวยเหลือคนพิการ  เชน รถโยก 

รถเข็น ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล

และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 



                                                                   -๕๗- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๘ โครงการกอสรางหองน้ํา

สําหรับคนพิการ 

เพื่อใหคนพิการมคีวาม

สะดวกในการใชบริการ

หองน้ําสาธารณะ 

กอสรางหองน้ําสําหรับคนพิการ 

จํานวน ๑  แหง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล

และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๙ โครงการฝกอาชีพสําหรับคน

พิการ 

เพื่อใหคนพิการมีอาชีพ

สามารถเลี้ยงตัวเองไดใน

การดํารงชีวิตประจําวัน 

จัดฝกอบรมอาชีพใหกับคนพิการ

จํานวน ๓  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล

และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๑๐ โครงการเคาะประตูดูแลผู

พิการ/ผูสูงอาย ุ

เพื่อใหคนพิการ/ผูสูงอายุ 

มีคุณภาพชีวิตทีด่ี ในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน  

ออกเยี่ยมเพื่ออาํนวยความ

สะดวก ใหบริการตางๆ ปละ ๒ 

ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

คนพิการ/ผูสูงอายุ ทุกคนไดรับ

การดูแลและใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๑๑ โครงการตรวจสุขภาพ

ผูสูงอายุ/ผูพิการ 

เพื่อใหคนพิการ/ผูสูงอายุ 

มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  

ออกใหบริการตรวจสุขภาพ ปละ 

๒ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คนพิการ/ผูสูงอายุ ทุกคนมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตแข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๒ โครงการจัดตั้งและสงเสริม

กองทุนแม   

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได

มีจิตสาํนกึและตระหนกัถึง

ความสาํคัญของแม  และ

การจัดกิจกรรมตางในวันแม 

จัดตั้งกองทุนแม  จํานวน  ๑๑  

หมูบาน 

- ๑๑๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนในตาํบลมีความรัก

สามัคคี โดยรวมกิจกรรมตางๆ

เกี่ยวกับแม 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๑๓ โครงการจัดตั้งและเปด

บริการศูนย ๓ วัยสาน

สายใยรักแหงครอบครัว 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ไดมีศูนยกลางในการ

พัฒนาคุณภาพชีวติทุก

ชวงวัย  สรางครอบครัว

อบอุนชุมชนเขมแขง็ 

จัดตั้งและเปดบรกิารศูนย ๓ วัย

สานสายใยรักแหงครอบครัว ใน

พระอุปถมัภพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายา

จํานวน  ๑  แหง 

๕๐,๐๐๐ 

 

- - ทําใหประชาชนไดมีศูนยกลาง

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุก

ชวงวัย  สรางครอบครัวอบอุน

ชุมชนเขมแข็ง 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๑๔ โครงการสนับสนุนกองทุน

พัฒนาหมูบาน 

เพื่อสงเสริมกองทุนพัฒนา

หมูบาน ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุนพัฒนาหมูบาน 

หมูที่ ๑-๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ทําใหประชาชนไดมีศูนยกลาง

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๕๘- 

 

๒.๓  งานดานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เตรียมความพรอมสาํหรับ

เด็กกอนวัยเรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน ๒ แหง  หมูที่ ๒ บานลาง 

และหมูที ่๕  บานชองบอน ตาม

แบบมาตรฐานกาํหนด 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลานไดรับ

ความชวยเหลือมีความสะดวก

รวดเร็วมีรอยละ  ๖๕  ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

        ๒ โครงการปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เตรียมความพรอมสาํหรับ

เด็กกอนวัยเรียน 

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมูที่ 

๔ และหมูที่  ๕   

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีบตุรหลานไดรับ

ความชวยเหลือมีความสะดวก

เพื่อเตรียมความพรอมกอนวัย

เรียน 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๓ โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม(นม)และอาหาร

กลางวัน 

เพื่อสงเสริมใหเดก็มี

พัฒนาการในการเตรียม

ความพรอมกอนวัยเรียน 

 

สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน

เขตอปท. ในการจัดซื้ออาหาร

เสริม(นม) และอาหารกลางวัน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

เด็กในศูนยฯ มีศักยภาพและมี

ความพรอมในการเรยีนขั้น

อนุบาล 

 

อบต.(สํานัก

ปลัด)/ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๔ โครงการสงเสริมให

สถานศึกษาพัฒนา

เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ

การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เพื่อสงเสริมใหเดก็มี

พัฒนาการในการเตรียม

ความพรอมกอนวัยเรียน 

จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน

และวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ตาม

ความจําเปนใหกับ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

เด็กในศูนยฯ มีศักยภาพและมี

ความพรอมในการเรียนขั้น

อนุบาล 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ทางการศึกษา 

 

เพื่อสงเสริมใหเดก็มี

พัฒนาการในการเตรียม

ความพรอมกอนวัยเรียน 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาต/ิการเขาคายฝกอบรม

ตางๆของสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

เด็กไดมีสวนรวมในกจิกรรม 

โดยทุกคนจะตั้งใจเรียน 

 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๕๙- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๖ โครงการจัดหาเครื่องเลน

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพื่อสงเสริมทักษะ 

พัฒนาการเรียนรูและ

เตรียมความพรอมสาํหรับ

เด็กกอนวัยเรียน 

สนับสนุนอุปกรณเด็กเลนประจาํ

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก หมูที่ ๔ และ

หมูที่ ๕ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

เด็กนักเรียนมีทกัษะและ

พัฒนาการที่ดี  กอนเขาสูวัย

เรียน 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๗ โครงการบัณฑิตนอย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด

ความภาคภูมใิจใน

ความสาํเรจ็ของตนเอง และ

เพื่อใหนักเรียนรักและผูกพัน

กับสถานศึกษา และเปนการ

ยกยองเชิดชูเกียรติของ

นักเรียน 

จัดงานบัณฑิตนอยศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีความยินดีใน

ความสําเร็จของตนใน

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๘ โครงการจางนักเรียน  

นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวง

ปดภาคเรียน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรยีน

นักศึกษาใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนและมีรายไดใน

ระหวางชวงปดภาคเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการจาง

งานนักเรียนนักศกึษาที่อยูในเขต 

อปท.ใหมีงานทําระหวางปดภาค

เรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ทําใหนักเรียนนักศกึษาใชเวลา

วางใหเปนประโยชนและมี

รายไดในระหวางชวงปดภาค

เรียน ชวยลดภาระคาใชจาย

ผูปกครอง 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   -๖๐- 

 

๒.๔  งานดานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

   ๑ โครงการสรางสวนสุขภาพ

พรอมเครื่องออกกาํลังกาย 

 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจและออก

กําลังกาย 

กอสรางสวนสุขภาพพรอมจัดซื้อ

เครื่องออกกําลงักาย  หมูที่ ๑  

จํานวน ๑ แหง 

๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

 

ประชาชนในหมูที่ ๑ รอยละ 

๗๐ ของครัวเรือนทั้งหมดมี

สถานที่พักผอนและออกกําลัง

กาย 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๒ โครงการจัดซื้อเครื่องพน

หมอกควัน   

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรคไขเลือดออกตําบล

เขาทะล ุ

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 

จํานวน  ๕  เครื่อง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

สถิติการเกิดโรคไขเลือดออก 

มาเลเรียลดลง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๓ โครงการจดัซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตรและวัสดุ

ทางการแพทย 

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรคตางๆในพื้นที ่

 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุ

ทางการแพทยเชน  ทรายอเบท,  

สารเคมีปองกันพาหะนําเชื้อ

ไขเลือดออก  มาลาเรีย  ,วัคซีน

ปองกันโรคพษิสุนัขบา, เครื่องวัด

ความดัน เบาหวานพรอมเขม็เจาะ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ขึ้น โรคไขเลือดออก  

โรคมาเลเรียในพื้นที่ลดลง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๔ โครงการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุข 

 

เพื่อใหความรูแกประชาชน

เกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุขตางๆ เชน การ

ควบคุม การปองกันโรค   

อบรมใหความรูเกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุข  

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ประชาชนทุกหมูบานไดมี

ความรูความเขาใจในการดูแล

รักษาสุขภาพอนามัย 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๕ โครงการปรับปรุงซอมแซม

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน   

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูมาใชบริการ 

ปรบัปรุงซอมแซมที่ทําการ 

ศสมช.หมูที่ ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ศสมช. ไดรับการปรับปรุง 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๖ โครงการจัดตั้งชมรมคนรัก

สุขภาพ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ หมูที่ 

๑-๑๑   

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๖๑- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๗ โครงการสงเสริม                    

การออกกําลังกาย 

 

เพื่อใหประชาชนมีความ

แข็งแรงทั้งดานรางกายและ

จิตใจ 

จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ

ในการออกกําลงักายหมูที่ ๑-๑๑ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในตาํบลมีความรัก

สามัคคี โดยมีกิจกรรมการออก

กําลังกายเปนตัวเชื่อม 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๘ โครงการเตรียมพรอมการ

ดําเนินงานระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี

หลักประกันสุขภาพถวน

หนา 

 

ดําเนินงานตามโครงการ โดย 

อบต.สมทบทุนรวมกับ สปสช. 

๒๐% ของเงิน  ๔๐  บาท/คน 

๖๕,๐๐๐ 

 

๖๕,๐๐๐ 

 

๖๕,๐๐๐ 

 

ประชาชนในตาํบลเขาทะลุ 

จํานวน ๗,๒๓๗ คน มีสุขภาพ

ที่ดี 

อบต.(สํานักปลัด 

    ๙ โครงการอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานและ

แกนนําครอบครวัหมูที่  

๑-11 

เพื่อให อสม.และแกนนํา

ดูแลสุขภาพคนในหมูบาน

และครอบครัวเพื่อสงเสริม

สุขภาพเชิงรุกอันเกดิจาก

การมีความรูของ   อสม.

และแกนนําสรางความ

ผูกพันในชุมชน 

จัดอบรม อสม.และแกนนํา

จํานวน  60  คน  จํานวน  1  

ครั้ง 

๘๐,๐๐๐     
 

๘๐,๐๐๐     
 

๘๐,๐๐๐     
 

อสม.และแกนนําที่เขาอบรมมี

ความรูดานสุขอนามัยไดเกิด

ความชวยเหลือเกื้อกูลกันใน

หมูบานรอยละ 85 ของ

ประชาชนในหมูบาน 

อบต.(สํานักปลัด 

๑๐ โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  

หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ

กีฬาที่ใชในการออกกําลัง

กายประจําหมูบาน 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อการกําลงั

กาย  หมูที่ ๑-๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนหมูที่ ๑-๑๑ มี

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ

แข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๑ โครงการสงเสริมเยาวชน

และประชาชนในการ

แขงขันกีฬาตางๆ 

 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและ

ประชาชนในการรวม

แขงขันกีฬารวมกับ

หนวยงานอื่นๆ 

การรวมแขงขันกีฬาของเยาวชน

และประชาชนเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธอันดีระหวาง

หนวยงานในเขตอปท.และนอก

เขตอปท. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

สงเสริมความสมัพันธระหวาง

หมูบาน/ชุมชนกับ อปท. และ

อปท.กับหนวยงานอื่นๆ 

 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๖๒- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

   ๑๒ โครงการกอสรางลานกีฬา

เอนกประสงคประจํา

หมูบาน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

และเยาวชนในพื้นท่ีไดออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ  และ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูที่ ๑-๑๑  

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออก

กําลังกายและมีสุขภาพ 

สมบูรณแข็งแรง 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

      ๑๓ โครงการอุดหนุนศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

ตําบลมีสุขภาพอนามัยที่ด ี

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนหมูที่ ๑-๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนหมูที่ ๑-๑๑ มี

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ

แข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๑๔ โครงการจัดประกวด

หมูบานสุขภาพ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

ตําบลมีสุขภาพอนามัยที่ด ี

จัดประกวดหมูบานสุขภาพหมูที่ 

๑-๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนหมูที่ ๑-๑๑ มี

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ

แข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๕ โครงการรณรงคปองกันวัน

เอดสโลก 

เพื่อใหประชาชนทกุกลุมวัย

มีความรู ความเขาใจ และ

ทักษะในการปองกันโรค

เอดส 

ผูนําชุมชน  อสม.  จนท. 

สาธารณสุข  นักเรียน  

ขาราชการในพื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเกิดความรู ความ

เขาใจในการปองกันโรคเอดส 

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   -๖๓- 

 

๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑ งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบ 

ขอมูลขาวสาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ 

 

โครงการ อบต.พบ             

ประชาชน 

เพื่อสงเสริมความสัมพันธ

ระหวาง อบต.และประชาชน

ในเขต 

จัดโครงการ อบต.พบประชาชน  

จํานวนปละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

อปท.และประชาชนมี

ความสัมพันธที่ดตีอกัน 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

๒ โครงการสงเสริมการจัดทํา

ประชาคมหมูบาน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน กจิกรรม

การจัดทําเวทีประชาคม  

เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน   

แผนชมุชน ฯลฯ  เพื่อนํามาจัดทํา

แผนพัฒนาของอปท. 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

อปท.และประชาชนมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการทองถิ่น

รวมกัน 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๓ โครงการทําสื่อรณรงคดาน

การเลือกตั้ง 

เพื่อสรางจิตสํานึกของ

ประชาชนเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง 

จัดทําสื่อ เชน คัทเอาท สติกเกอร 

ปายประกาศ สื่อโฆษณา 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนสนใจไปใชสิทธิ

เลือกตั้งประมาณรอยละ ๘๐ 

อบต.(สํานักปลัด) 

   ๔ โครงการอบรมใหความรู

ดานการเลือกตั้ง 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับรูปแบบการและ

วิธีการเลือกตั้ง 

อบรมใหความรูเรื่องการเลือกตั้ง

แกประชาชนทุกหมูบาน 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

จํานวนบัตรเสียลดลงเหลือ

ประมาณรอยละ ๑ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

   ๕ โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

เพื่อเปนการรักษาไวซึ่ง

ระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  และแสดงความ

จงรักภักดี ของประชาชนชาว

ไทย  

เขารวมกจิกรรมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เปนการรักษาไวซึ่งเอกลักษณใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

และการแสดงความจงรักภักดี 

ของประชาชนชาวไทย  

อบต.(สํานักปลัด) 

 



                                                                   -๖๔- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

   ๖ โครงการกอสรางและ

ซอมแซมเสียงตามสาย

ประจําหมูบาน  

เพื่อใหการสงขาวเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและ

ทั่วถึง 

กอสรางและซอมแซมระบบเสียง

ตามสาย หมูที่ ๑-๑๑  ตามแบบ

แปลนที่อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕  

ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

   ๗ โครงการกอสรางและตอ

เติมศาลาเอนกประสงค

ประจําหมูบาน 

เพื่อจัดใหเปนสถานที่

ประชุมทํากิจกรรมของ

หมูบาน 

กอสรางและตอเติมศาลา

เอนกประสงค   หมูที่ ๑-๑๑ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ชุมชนมีที่จัดประชุม  ทํา

กิจกรรมของตนเองและมี

แหลงขอมูลขาวสารไวบริการ 

อบต.(สวนโยธา)/

อบจ. 

   ๘ โครงการจัดตั้งวิทยชุุมชน 

 

เพื่อเปนแหลงขอมูล

ขาวสาร บริการแก

ประชาชนในชุมชน 

กอสรางศูนยวิทยชุุมชน  ตาม

แบบแปลน อบต.กําหนด 

 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๖๕ 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

   ๙ โครงการกอสรางศูนยการ

เรียนรูชุมชนตาํบลเขาทะล ุ

เพื่อเปนแหลงขอมูล

ขาวสาร บริการแก

ประชาชนในชุมชน 

กอสรางศูนยการเรียนรูชุมชน

ตําบลเขาทะลุ  หมูที่ ๕ บานชอง

บอนจํานวน  ๑  แหง 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- ชุมชนมีแหลงขอมูลขาวสารไว

บริการ 

 

อบต.(สํานักปลัด)/ 

อบจ. 

    ๑๐ โครงการสนับสนุน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

เพื่อเปนแหลงขอมูล

ขาวสาร บริการแก

ประชาชนในชุมชน 

จัดซื้อหนังสือพิมพใหแกที่อาน

หนังสือพิมพประจําหมูบานหมูที ่

๑-๑๑ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ  ๖๕  

ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

   ๑๑ โครงการอุดหนุนศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีประจํา

ตําบลเขาทะล ุ

เพื่อเปนแหลงขอมูลดาน

การเกษตรแกประชาชน

ตําบลเขาทะล ุ

 

อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ประจําตําบลเขาทะลุจํานวน  

๑ แหง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีแหลงขอมูลขาวสารดาน

การเกษตรไวบรกิารประชาชน 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

   ๑๒ โครงการสนับสนุนศูนย

คอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง

ระบบอนิเตอรเน็ต ประจํา

หมูบาน 

เพื่อเปนแหลงขอมูล

ขาวสารบริการแก

ประชาชนในชุมชน 

สนับสนุนคอมพิวเตอรพรอม

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต ประจาํ

หมูบาน หมูที่ ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแหลงขอมูลขาวสารไว

บริการ 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 



                                                                   -๖๕- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

   ๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง

ประจําหมูบาน 

เพื่อใหการสือ่สารเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและ

ทั่วถึง 

จัดซื้อเครื่องเสียงประจําหมูบาน 

หมูที่ ๑-๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร

สะดวกรวดเรว็มีรอยละ ๗๐ 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๑๔ โครงการติดตัง้กลองวงจร

ปด (CCTV) 

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) หมู

ที่ ๑ -๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

/กรมสงเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   -๖๖- 

 

๓.๒  งานดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการกอสรางศูนย  

อปพร. 

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป

มาไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินและการ

ใชรถใชถนน 

กอสรางศูนย อปพร.  จํานวน ๑  

แหง 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- เปนการปรับปรุงพฒันาระบบ

การทํางานของ อปพร.ใหดีมี

ประสิทธิภาพ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณ

ดับเพลิง 

เพื่อใหมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จัดซื้ออุปกรณดับเพลิง ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๓ โครงการปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

 

เพื่อใหประชาชนปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน โดย

การรณรงค ประชาสัมพันธ 

จัดทําสื่อรณรงค ปาย

ประชาสัมพันธ อบรมเรื่องกฎ

จราจรการขับขี่รถ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนขับขี่รถไดอยาง

ปลอดภัยมากขึ้น และ

อุบัติเหตุจากการขับขีร่ถ

ลดลง 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๔ โครงการจัดซื้อรถกูชีพกูภัย 

 

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนและชวยเหลือ

ประชาชนในดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

จัดซื้อรถกูชีพกูภัย ๑ คันตาม

มาตรฐานครุภัณฑ 

 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ประชาชนมีความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด)/

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรม            

อปพร. 

 

เพื่อใหสมาชิกมีความ

กระตือรือรนตอการมีสวน

รวมในกิจกรรมอปพร. 

สนับสนุนกิจกรรม อปพร.      ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

สงเสริมงานดานกิจกรรม  

อปพร.ใหมีความตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๖ โครงการฝกอบรมทบทวน

ความรูและอบรมใชวิทยุ

สื่อสารแกสมาชิก อปพร. 

 

เ พื่ อ เ ต รี ย มค วาม

พ ร อ ม แก สมา ชิ ก อปพร. 

ในการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยแกประชาชน 

อบรมใหความรูแกสมาชิกทุกคน 

อปพร. จํานวน ๓ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

สมาชิก อปพร. ทุกคนไดรับ

การฝกอบรมใหมีความรูใน

การดูแลรักษาความปลอดภัย

ใหแกประชาชน 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๖๗- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๗ โครงการใหบริการชวง

เทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต 

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การใหคําแนะนาํประชาชน

ในชวงเทศกาลปใหมและ

เทศกาลสงกรานต 

ประชาชนทั่วไปในเขตอปท. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ใหประชาชนผูสัญจรไปมา

ไดรับความสะดวก 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๘ โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับอัคคีภัยใหกับ

ผูประกอบการและ

ประชาชนในเขต อปท. 

เ พื่ อ เ ต รี ย มค วาม

พ ร อ ม แก ป ร ะช าช นใ น

ก า ร ปอ งกั น ตนเองจาก

อัคคีภัย 

อบรมใหความรูแกประชาชน

จํานวน  ๓  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๙ โครงการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันไฟปา 

เ พื่ อ เ ต รี ย มค วาม

พ ร อ ม แก ป ร ะช าช นใ น

ก า ร ปอ งกั น ไฟปา 

อบรมใหความรูแกประชาชน

จํานวน  ๓  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๐ โครงการฝกอบรมและ

ปองกัน สาธารณภยั 

 

เพื่อเตรียมความพรอมแก

ประชาชนในการปองกัน สาธารณ

ภัย  เชน  อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ 

อบรมใหความรูแกประชาชน

ดานสาธารณภัยจํานวน  ๓  ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนมีความปลอดภยัจาก

สาธารณภัยและมีความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สง

วิทยุชนิดติดรถยนต 

 

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร

ในการปฏิบัติงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องรับ-สงวิทยุชนิดติดรถยนต

ระบบVHF/FM 

๓๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

การติดตอสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๒ โครงการติดตั้งเสาสงูขยาย

เครือขายวิทยุสื่อสาร 

เพื่อเพิม่ขีดความสามารถใน

การติดตอสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานประสานงานใน

พื้นที่และพื้นที่ขางเคียง 

เสาสูงจํานวน  ๑  ตนไมเกิน ๖๐

เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - การติดตอสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

๑๓ โครงการสงตอผูปวยฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือผูปวยฉกุเฉิน

ในพื้นที ่

จุดบริการประชาชน ๒๔   ชั่วโมง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูปวยไดรับการบริการที่เร็ว

ขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๖๘- 

 

๓.๓ งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการติดตัง้และ

ซอมแซมไฟสองทาง

สาธารณะ 

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน  

ติดตั้งและซอมแซมไฟสองทาง

สาธารณะหมูที ่๑-๑๑ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

อบต. 

(สํานักปลัด) 

    ๒ โครงการสายตรวจชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน  

จัด อปพร.ออกตรวจในพื้นที่

ตําบลเขาทะลุ จํานวน ๓ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

อบต. 

(สํานักปลัด) 

    ๓ โครงการแขงขันกีฬา              

ตานยาเสพติด  

(เขาทะลุคัพ)    

 

 

เพื่อใหเด็กและเยาวชน

สนใจการเลนกีฬาไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพตดิและ

สงเสริมสุขภาพใหแขง็แรง 

จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 

 

 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรงปลอดภัยจากยาเสพ

ติด 

 

 

อบต. 

(สํานักปลัด) 

 

    ๔ โครงการฝกอบรมใหความรู

เรื่อง ยาเสพติดตาม

ยุทธศาสตร  ๕ รั้วปองกัน   

เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโทษของยา

เสพติด 

จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยา

เสพติดจํานวน  ๓  ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เยาวชนและประชาชนมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

โทษของยาเสพตดิและ

หางไกลจากยาเสพตดิ 

อบต. 

(สํานักปลัด) 

 

    ๕ โครงการสนับสนุนศูนยตอสู

เพื่อเอาชนะยาเสพตดิ

ตําบลเขาทะล ุ

เพื่อสงเสริม  ในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

ในตําบล 

เขาทะล ุ

สนับสนุนงบประมาณในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดตําบลเขาทะล ุ

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

เยาวชนและประชาชนลด

อัตราเสี่ยงตอการตดิยาเสพ

ติดลดลง 

อบต. 

(สํานักปลัด) 

 

 
 



                                                                   -๖๙- 

 

    ๓.๔ งานดานการบรหิารจัดการและการใหบริการประชาชน   เนนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการใหบริการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

     ๑ โครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธบอกทาง   

เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบถึงสถานที่

ตางๆในเขต อบต.เขาทะล ุ

กอสรางปายประชาสัมพันธหมูที่ 

๑-๑๑ขนาด  กวาง ๒ เมตร  ยาว 

๔ เมตร  เพื่อชี้บอกสถานที่ตางๆ 

- - ๘๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนทั้งในเขตและนอก

เขตตําบลเขาทะลุไดทราบถึง

ที่ตั้งของสถานที่ตางๆมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๒ โครงการกอสรางที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล

เขาทะล ุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารงานและการบริการ

ประชาชนใหดีขึ้น 

กอสรางที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลเขาทะลุ  

 

- ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนทุกคนเกิดความพึง

พอใจในภาพลักษณและการ

ใหบริการ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๓ โครงการกอสรางศูนยการ

เรียนรูชุมชน หมูที่ ๑ 

เพื่อใชเปนสถานทีบ่ริการ

ประชาชนดานตางๆ  เชน  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

กองทุนหมูบาน ฯลฯ 

กอสรางศูนยการเรียนรูชุมชน 

หมูที่ ๑ ตามแบบแปลนอบต.

กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- สามารถใหบริการแก

ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ

ขอมูลของหนวยงานตางๆ 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๔ โครงการปองกันอุทกภัย  

วาตภัย 

 

เพื่อชวยเหลือและบรรเทา

ความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนในเขต อปท. 

ขุดฝงทอระบายน้าํทุกถนนที่

ขวางทางน้ําในเขต อบต. ฯลฯ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

ครัวเรือนที่ไดรับผลดีจากการ

ปองกันและรับมือน้ําทวมมีรอย

ละ ๙๐ ของครวัเรอืนทัง้หมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๕ โครงการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ  

ครุภัณฑและเครื่องมือ 

เครื่องใชประจําสํานกังาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารงานใหดีขึ้น 

 

วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ

เครื่องมือเครื่องใชในการ

บริหารงาน ประจาํสํานักงาน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

ประชาชนที่มาขอใชบริการ

ทุกคนเกิดความพงึพอใจใน

การใหบริการ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๖ โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารงานและบริการ

ประชาชนใหดีขึ้น 

 

จัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอรและ

อุปกรณคอมพวิเตอร  คาบริการ

ระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

แบบความเร็วสูง  และการ

บํารุงรักษา ฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

สามารถใหบริการ

อินเตอรเน็ตแกประชาชน   

และการบันทึกขอมูลตางๆ

ของ อปท. 

อบต.(สํานักปลัด) 

 



                                                                   -๗๐- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ 

 

 

โครงการอบรมเพิ่ม 

ประสิทธิภาพบุคลากร 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ทํางานของบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานนอก

สถานที่  สําหรับพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  ผูบริหาร สมาชิก อบต. 

๔๕๐,๐๐๐ 

 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

 

 

บุคลากรมีศักยภาพในการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๘ โครงการปรับปรุงและตอ

เติมหองกิจการสภาอบต.

เขาทะล ุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ทํางานของสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตาํบล

เขาทะล ุ

ปรับปรุงและตอเตมิหองกิจการ

สภาอบต.เขาทะลุ  ตามแบบ

อบต.กําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - บุคลากรมีศักยภาพในการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

๙ โครงการกอสรางอาคาร

จอดรถเครื่องจักรกลหนัก 

เพื่อใชเปนที่จอดรถของ

อบต.ประกอบดวยรถบด  

รถเกรด  รถแบ็คโฮ   ฯลฯ 

กอสรางอาคารทีจ่อดรถ  บริเวณ  

หมูที่  ๕  จํานวน   ๑  แหง 

- ๖๐๐,๐๐๐ - อบต.มีที่จอดรถเพื่อใชในการ

บริการประชาชน 

อบต.(สวนโยธา) 

๑๐ โครงการกอสรางแทนลาง

รถ 

เพื่อใชเปนที่ลางทําความ

สะอาดรถของอบต. 

กอสรางแทนลางรถ  บริเวณ หมู

ที ่๕  จํานวน  ๑  แหง 

๑๐๐,๐๐๐ - - อบต.มีแทนลางรถ

เครื่องจักรกลหนักเพื่อใชใน

การบริการประชาชน 

อบต.(สวนโยธา) 

๑๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ๖

ลอ 

เพื่อใชบรรทุก หิน,ดิน ฯลฯ ที่

ใชในการกอสรางของอบต.

เขาทะลุ 

จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ลอ จํานวน ๑ 

คัน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - อบต.มีรถบรรทุก ๖ ลอเพื่อใช

ในการบริหารงานดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

อบต.(สวนโยธา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   -๗๑- 

 

๔.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
๔.๑  งานดานการสงเสริมการลงทุน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการกอสรางโรงเรือน

แปรรูปผลผลิตจาก

การเกษตร   

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรได

มีการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลผลิต

หมูที่  ๔  จํานวน  ๑  แหง 

- ๗๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีโรงเรือนในการ

แปรรูปผลผลิตจํานวน ๑ แหง 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๒ โครงการฝกอบรมใหความรู

แกเกษตรกรดานการเกษตร 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

ความรูดานการเกษตร 

จัดฝกอบรมใหประชาชนใน

ตําบลจํานวน ๓ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในตาํบลมีความรู

ดานการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ  

๘๐  % 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๓ โครงการสงเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่ม

รายไดใหกับประชาชนใน

ตําบลเขาทะล ุ

สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรเชนทุเรยีน  ลองกอง  

มังคุด  ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในตาํบลมีการแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้นรอยละ  ๗๐ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๔ โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค  

 

เพื่อใหประชาชนในเขตหมู

ที่ ๕ ไดขายสินคาภาค

เกษตร 

กอสรางลานเอนกประสงค     

หมูที่ ๕ กวาง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ 

เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- ครัวเรือนที่ไดขายสินคาภาค

เกษตร  รอยละ ๘๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๕ โครงการสงเสริมชอง

ทางการจําหนายสินคา 

OTOP และสินคาเกษตร 

เพื่อสงเสริมดานการตลาด

ใหกับผูผลิต 

 

จัดงานแสดงมหกรรมสินคา 

OTOP และสินคาเกษตรตาม

ฤดูกาล 

- - 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในเขต อปท. มี

รายไดเพิ่มขึ้น 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 



                                                                   -๗๒- 

 

๔.๒  งานดานการทองเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการปรับปรงุภูมิทศัน

แหลง  ทองเที่ยว  หมูที่ ๑ 

เพื่อใหถ้ําธารลอดใหญมี

ภูมิทัศนที่สวยงามดึงดูด

นักทองเที่ยว 

 

กอสรางปายขนาด กวาง ๒ เมตร 

ยาว ๔ เมตร จัดสวน และใหมี

การดายหญาเดือนละครัง้ ถ้ํา

ธารลอดใหญหมูที่ ๑ ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในตาํบลเขาทะลุได

ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวนโยธา) 

 

    ๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ชุมชนสี่แยกเขาทะลุ  

หมูที่ ๑ 

เพื่อใหชุมชนบริเวณสี่แยก

เขาทะลุมีภูมิทศันที่

สวยงาม เปนระเบยีบ

เรียบรอย 

ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนสี่แยก

เขาทะลุ  หมูที่ ๑ 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย มีนักทองเที่ยวจาก

ภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๓ โครงการกอสรางพิพิธภัณฑ

ชุมชน หมูที่ ๑ 

เพื่อสงเสริมแหลงศึกษา

โบราณคดี การตั้งถิ่นฐาน

ของเขาทะลุ และแหลง

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ

สําหรับประชาชนทั่วไป 

กอสรางอาคารพิพิธภัณฑชุมชน 

เพื่อแสดงหลักฐานทาง

โบราณคดี ตามแบบแปลนที่ 

อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนทัว่ไปไดศึกษา

แหลงโบราณคดใีนตําบล 

เขาทะลุ  ไดพักผอนและมี

นักทองเที่ยวจากภายนอก

มากขึ้น 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๔ โครงการสรางศาลที่ประทับ

พระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาอาภากรเกียรติ

วงศ กรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักดิ ์หมูที่ ๑ 

เพื่อเปนที่สักการะและยึด

เหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

และสงเสริมการทองเที่ยว

ตําบลเขาทะลุ  

กอสรางศาลพระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

บริเวณสวนสาธารณะถ้าํธาร

ลอด หมูที่ ๑ ตามแบบแปลน

อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีสถานที่ยดึเหนี่ยว

จิตใจ ทําใหมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

 

    ๕ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

แหลงทองเที่ยวโบราณคด ี

เพื่อใหแหลงโบราณคดี 

ซอยเขาจุฬา มีภูมิทัศนที่

สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 

กอสรางปายขนาด กวาง ๒ เมตร 

ยาว ๔ เมตร จัดสวน และใหมี

การดายหญาเดือนละครัง้ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในตาํบลเขาทะลุได

ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวนโยธา) 

 



                                                                   -๗๓- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

    ๖ โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงคศูนยสามวัย

ตําบลเขาทะลุ หมูที่ ๑ 

เพื่อใหเปนศูนยกลางในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเนน

ความตอเนือ่งเชื่อมโยงเปน

วงจรทุกวัย และเปนศูนย

ตนแบบของการจัดการ

สวัสดิการการสังคมใน

รูปแบบของ ” ศูนย 3 วัย 

สานใยรักแหงครอบครัวฯ ”  

กอสรางอาคารเอนกประสงค

ศูนยสามวัยตําบลเขาทะลุ หมูที่ 

๑ จํานวน ๑ แหง ตามแบบ

แปลนอบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนทุกวัยมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น และมีสวัสดกิาร

สังคมตามแนวนโยบายแหง

รัฐ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๗ โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  

หมูที่  ๗ 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗ 

และประชาชนทัว่ไปไดมี

สถานที่ทองเที่ยวสําหรับ

พักผอนหยอนใจ 

กอสรางอาคาร ๘  เหลี่ยม ณ จุด

ชมวิวดอยตาปง  หมูที่ ๗ 

- 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

ประชาชนในตาํบลเขาทะลุได

ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๘ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

แหลงทองเที่ยว  หมูที่ ๕ 

เพื่อใชเปนแหลงทองเที่ยว

พักผอนหยอนใจของ

ประชาชนทั่วไปและ

ประชาชนหมูที่  ๕ 

ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

เขาสันแดน  หมูที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ประชาชนในหมูที่ ๕ และใน

ตําบลเขาทะลุมีสถานที่

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๙ โครงการปรับปรุงภูมิทศันที่  

สาธารณะประโยชน  หมูที่ 

๕ 

เพื่อใชเปนแหลงทองเที่ยว

พักผอนหยอนใจของประชาชน

ทั่วไปและประชาชนหมูที่  ๕ 

ปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะ

ประโยชน สระน้ําทุงในไรหมูที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ประชาชนในหมูที่ ๕ และใน

ตําบลเขาทะลุมีสถานที่

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๑๐ โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  

หมูที่  ๗ 

 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ ๗ 

และประชาชนทัว่ไปไดมี

สถานที่ทองเที่ยวสําหรับ

พักผอนหยอนใจ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณทางเขาถ้าํคูหาแสงเพชร  

ขนาดกวาง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีแหลงทองเที่ยวมี

รายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น มีรอยละ ๙๐ ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

 



                                                                   -๗๔- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑๑ โครงการ “งานวันลอดถ้ํา” 

 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จัดงาน “วันลอดถ้ํา” ระหวาง

วันที่ ๑๒-๑๕ เม.ย. ของทุกป 

โดยมีกิจกรรมการลอดถ้ําและ

การแขงขันกีฬาพื้นบาน/

วัฒนธรรมทองถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนที่มีแหลงทองเที่ยวมี  

มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๒ โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมูที่ ๑,๒,๔ 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลียบชายเขาถ้าํธารลอดใหญ

เชื่อมถ้ําธารลอดนอย กวาง ๕ 

เมตร  ระยะทาง  ๒,๕๐๐ เมตร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในตาํบลเขาทะลุมี

สถานที่ทองเที่ยวพักผอน

หยอนใจ  

อบต.(สวนโยธา)/ 

อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๑๓ โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธให

นักทองเที่ยวทราบ 

จัดทําแผนพบั จํานวน ๑,๐๐๐

ใบ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

บริเวณจุดชมวิวรเูขาทะล ุ

 

เพื่อใหรูเขาทะลุมีภูมิทัศนท่ี

สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 

 

-เพื่อใหรูเขาทะลุมีภูมิทัศนท่ี

สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในตาํบลเขาทะลุได

ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

แหลงทองเที่ยวดอยตาปง 

หมูที่ ๗ 

เพื่อใหดอยตาปงหมูที่ ๗ มี

ภูมิทัศนที่สวยงามดึงดูด

นักทองเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

ดอยตาปง หมูที่ ๗โดยรอบ และ

ทางขึ้นตามแบบที่ อบต.เห็นชอบ 

- - 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนในตาํบลเขาทะลุได

ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

    ๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน                

ถ้ําแกวพิสดาร หมูที่ ๙ 

เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว  

สําหรับประชาชนในเขต 

อบต.และประชาชนทัว่ไป 

ปรับปรุงภูมิทัศนถ้ําแกวพิสดาร  

หมูที่  ๙  ตามแบบที่ อบต.

เห็นชอบ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ประชาชนในตาํบลเขาทะลุได

ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว

จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 



                                                                   -๗๕- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑๗ โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเทศกาลผลไม

และของดีตําบลเขาทะล ุ

เพื่อสงเสรมิและ

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวตําบลเขาทะล ุ

จัดงานเทศกาลผลไมตําบล 

เขาทะล ุ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

/อบจ. 

    ๑๘ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

สํานักสงฆเขาใหญพัฒนา 

เพื่อสงเสริมแหลงศึกษา

ธรรมะและแหลงทองเที่ยว  

สําหรับประชาชนในเขต 

อบต.และประชาชนทัว่ไป 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสาํนัก

สงฆเขาใหญพัฒนา หมูที่ ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงศกึษา

ธรรมะและสถานที่พักผอน

หยอนใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๑๙ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

วัดถ้ําหวยกลาง 

เพื่อสงเสริมแหลงศึกษา

ธรรมะและแหลงทองเที่ยว  

สําหรับประชาชนในเขต 

อบต.และประชาชนทัว่ไป 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดถ้ํา

หวยกลาง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงศกึษา

ธรรมะและสถานที่พักผอน

หยอนใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๒๐ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

แหลงทองเที่ยวปาตนน้ํา

ดอยสายลม 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ตําบลเขาทะล ุ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปาตนน้ํา

ดอยสายลม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีแหลงทองเที่ยว

และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๒๑ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

โบราณสถาน ซอยเขาจุฬา 

หมูที่ ๑ 

เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยว  

สําหรับประชาชนในเขต 

อบต.และประชาชนทัว่ไป 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

โบราณสถานซอยเขาจุฬา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงศกึษา

ธรรมะและสถานที่พักผอน

หยอนใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 

 



                                                                   -๗๖- 

 

๕.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๕.๑  งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

สองขางถนนและสถานที่

ทองเที่ยว   

เพื่อใหถนนและสถานที่

ทองเที่ยวหมูที่ ๑-๑๑  ไดมี

ความสวยงามสบายตา  สบายใจ 

ปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ

บริเวณสองขางถนนและปรับปรุง

แหลงทองเที่ยวหมูที่ ๑-๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ

ความรมรื่นสบายตา  และแหลง

ทองเทีย่วไดรับการพัฒนา 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๒ โครงการจัดซื้อถังขยะ 

 

เพื่อใหประชาชนไดมีที่ทิ้ง

ขยะอยางถูกหลักอนามัย 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอรหมูที่ ๑-๑๑ 

จํานวน ๓๐๐  ใบ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย นาอยู นามอง 

สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๓ โครงการปลูกปาทดแทน  เพื่อใหประชาชนในตําบล  

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 

สงเสริมการปลูกตนไม  หมูที่              

๑-๑๑          

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติดาน

ทรัพยากรปาไมในตําบลเขาทะลุ 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๔ โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครพิทักษปา   

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี

จิตสํานึกรูจักรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

จัดฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษ

ปา  หมูที่ ๑-๑๑ จํานวน ๑ ครั้ง 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนในตาํบลมีจิตสํานึก

ในการชวยกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๕ โครงการกอสรางเตาเผา

ขยะ 

 

เพื่อใหมีการกาํจัดขยะ

อยางถูกหลักรักษา

สิ่งแวดลอม 

กอสรางเตาเผาขยะ จํานวน ๑ 

แหง 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ  

 ลดปญหามลพิษ 

อบต.(สํานักปลัด) 

/อบจ. 

    ๖ โครงการฝกอบรมและ

ประชาสัมพันธเพื่อสราง

จิตสํานึกใหอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี

จิตสํานึกรูจักรักษา

สิ่งแวดลอม 

จัดฝกอบรม จํานวน ๑ ครั้ง ๘๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- ไมเกิดปญหามลพิษในพื้นที่

ตําบล 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 



                                                                   -๗๗- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๗ โครงการประกวดหมูบาน

นาอยู   

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  

๑-๑๑  ดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม 

จัดประกวดบานทีม่ีการรักษา

ความสะอาดหมูที่ ๑-๑๑  

จํานวน ๓  ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๘ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

หมูที่  ๔,๕ 

เพื่อสงเสริมบรรยากาศ  

การเรียน  การสอนของ

ผูดูแลเด็กและเด็กกอนวัย

เรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๔,๕ 

จํานวน  ๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในเขต 

อปท.มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

อบต.(สํานักปลัด) 

    ๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชน 

เพื่อใหการจัดเก็บขยะ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 

ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย จํานวน 

1 คัน ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ 

2,300,000   - - ทําใหหนวยงานมีการจัดเก็บ

ขยะเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   -๗๘- 

 

๖.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

๖.๑  งานดานสงเสริมการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

    ๑ โครงการสงเสริมสนับสนุน         

กิจกรรมทางศาสนา  

 

เพื่อสงเสริมการจดักิจกรรม

ทางศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมบวช

สามเณรภาคฤดูรอน  ฯลฯ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เด็กและเยาวชนไดยึดหลัก

ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ กอใหเกดิคุณธรรมและ

จริยธรรมในจิตใจ 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๒ โครงการสนับสนุนการจัด

วันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา เชน  

วันวิสาขบูชา  วันเขาพรรษา   

วันออกพรรษา  วันมาฆบูชา 

ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

ประชาชนไดรวมทําบุญ  

เพื่อใหศาสนาเปนเครื่องยึด 

เหนี่ยวจิตใจ 

 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

    ๓ โครงการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญแหงชาติ  งาน

ประเพณีวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมงานประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงามของ

ทองถิ่นใหคงอยู 

จัดกิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ  

งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่นสนับสนุนงาน

ประเพณีตางๆ เชน  วันเฉลิม

พระชนมพรรษา,    วันปย

มหาราช   วันแมแหงชาติ งานวัน

ลอดถ้ํา   งานลอยกระทง   งาน

ประเพณีวันสงกรานต ฯลฯ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนใหความสนใจเขา

รวมกิจกรรมในงานวันสําคัญ

ตางๆ  งานประเพณีไดรับการ

ถายทอดไปยังอนุชนรุนหลัง 

อบต.(สํานักปลัด) 

 



                                                                   -๗๙- 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

     ๔ โครงการวัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชนจากสภา

วัฒนธรรมหมูบานสูสภา

วัฒนธรรมตําบล 

เพื่อสงเสริมใหเกดิการรวม

คิด รวมอนุรักษ  และรวม

พัฒนาวัฒนธรรม  โดยยึด

หลักความตองการของคน

พื้นที่และเพื่อเสริมสราง

วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมหมูบาน ๑๑  

หมูบาน,จัดตั้งสภาวัฒนธรรม

ตําบล ๑ แหง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

การพัฒนามีความ

เจริญกาวหนาและมีความ

ปรองดองสมานฉันท  โดยมี

องคกรดานวัฒนธรรม

ขับเคลื่อนในพื้นที่คือ มีสภา

วัฒนธรรมหมูบานครบทุก

หมูบานและมีสภาวัฒนธรรม

ตําบล  ๑ แหง 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

     ๕ โครงการสนับสนุน

งบประมาณในการ

ดําเนินการดานประเพณี  

วัฒนธรรม ,วันสําคัญ และ

การแขงขันกีฬาอาํเภอสว ี

เพื่อสนับสนุนงาน

เทิดพระเกียรติเสด็จในกรม

หลวงชุมพรฯ,งานรัฐพิธีของ

อําเภอสว,ีโครงการอําเภอ

ยิ้ม,กิจกรรมเชื่อม

ความสัมพันธระหวาง

หนวยงานและ อปท.ใน

พื้นที่อําเภอสว ี

สนับสนุนงานอํานวยการของ

อําเภอที่ไมมีงบประมาณในการ

ดําเนินการ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ชวยสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานตางๆ  และ

หนวยงาน อปท.ในเขตอําเภอ 

สวี  ทําใหการดําเนินการตาม

ภารกิจของอําเภอสวี  เปนไป

ดวยความเรียบรอย 

อบต.(สํานักปลัด) 

 

 
 
 

 
 
 


