
สวนที่ 5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
   1.1 แนวทางการพัฒนา กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน 

สะพาน ระบบระบายน้ําและทางเทา 
   1.2 แนวทางการพัฒนา จดัใหมีไฟฟาและแสงสวางในที่

สาธารณะถนน ตรอก ซอย อยางทั่วถึง 
   1.3 แนวทางการพัฒนา จดัใหมีน้ําสะอาดสําหรับการ

อุปโภค และบริโภคทุกครัวเรือน 
   1.4 แนวทางการพัฒนา พฒันาระบบจราจร 
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5,600,000 

 

4,650,000 

 

200,000 

 

50,000 

 

49 

 

12 
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2 

 

58,240,000 

 

9,050,000 

 

1,190,000 

 

570,000 

 

18 

 

10 

 

5 

 

- 

 

2,817,000 

 

8,110,000 

 

740,000 

 

- 

 

79 

 

27 

 

16 

 

3 

 

66,657,000 

 

21,810,000 

 

2,130,000 

 

620,000 

รวม 20 10,500,000 72 69,050,000 33 11,667,000 125 91,217,000 

 

 

 
 
          

 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสังคม 

   2.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาองคการบริหารสวนตําบลให

เปนตําบลนาอยู 

   2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการใหแก

ประชาชน 

   2.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมบทบาทของหมูบาน/ชมุชนใน

การพัฒนาดานสาธารณสุข 

   2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการปองกันและ

แกไขยาเสพตดิ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

   2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 
   2.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการรักษาความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
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2,095,000 

 

100,000 
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- 

50,000 

 

- 

1 

 

- 

30,000 

 

- 

6 

 

2 

2,175,000 

 

100,000 

รวม 29 6,386,500 26 3,970,000 6 920,000 61 11,276,500 

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

   3.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว 

   3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ

และการรวมกลุมเพื่อการพฒันาดานตางๆ 
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966,000 
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รวม 9 966,000 29 2,322,000 13 970,000 51 4,008,000 

 

 

           

 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารภายใตหลัก

ธรรมาภิบาลและสรางเครือขายประชาธิปไตย 
   4.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหพรอม

ตอการพัฒนาภารกิจของบุคลากร 
   4.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน 
   4.3 แนวทางการพัฒนา พฒันาบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
   4.5 แนวทางการพัฒนา ระบบบริการประชาชน 
   4.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมา

ณ (บาท) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารภายใตหลัก

ธรรมาภิบาลและสรางเครือขายประชาธิปไตย 
   4.7 แนวทางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาเครือขายดาน

ประชาธิปไตยของผูนํา 
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310,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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310,000 

รวม 19 2,940,000 - - - - 19 2,940,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา และ 

ศิลปวัฒนธรรม 
   5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทกุ

ระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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22,837,100 
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3,209,000 
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26,446,100 

 
 
 
           

 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

   5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
   5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนบํารุง รักษาบูรณะศาสน

สถาน 
   5.4 แนวทางการพัฒนา สนบัสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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13 
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1,250,000 

 

1,400,000 

 

600,000 

รวม 39 24,464,600 30 4,239,000 4 1,000,000 73 29,426,100 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

   6.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลใหเปนตําบลนาอยู 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

   6.2 แนวทางการพัฒนา ดแูล รักษาความสะอาดและ

ความเรียบรอยภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
 

1 200,000 3 450,000 2 1,060,000 6 1,710,000 

รวม 2 300,000 3 450,000 2 1,060,000 7 1,810,000 

รวมทั้งสิ้น 118 45,557,100 160 80,031,000 62 15,617,000 335 140,927,600 

            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

    1.1  แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้าํและทางเทา 

ประเภทถนนลาดยาง 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนสายสามแยก

บานนางวิรัตน-หัวสะพานรษัฎา  

หมูที่ 1 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,000เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 

 

 

 

1,500,000 

 อบต 

 

 

- 

 

 

 

ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

2 โครงการลาดยางถนนสายสามแยก

บานนายเผียง-กองทุนเงินลาน 

หมูที1่ 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,500เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 900,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

3 โครงการลาดยางถนนสายบานนาง

เพ็ญศรี-ผช.ชัยม.2 หมูที่1 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว700เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

- 

 - 800,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 



 

4 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนสายคลองตูก –

เขาพริก หมูที่ 2 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,200เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 

 

 

 

1,300,000 

 อบต 

 

 

- 

 

 

 

ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

5 โครงการลาดยางถนนสายชองพลี-เขา

พริก หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว3,500เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 5,500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

6 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายถ้ําตลอด-ชองพลี หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว3,500เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 5,500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

7 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายคลองตูก-ลานชางหมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,500เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 2,500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

8 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายแดง –คลองทา

หลวง หมูที่ 3 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว850เมตร หนา 0.50 เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

1,300,000 

 อบต 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 



9 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายประสิทธิ์-บานนาย

สมาน หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว1,000เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 1,300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

10 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายโคกยาง-ทุงขมิ้น หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,200เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- - 1,600,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

11 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายหวัสะพานคลองทาหลวง-

ปาหวยซาง หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,000เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- - 3,500,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

12 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายสามแยกบานนายสหะชัย –

บานนายพิเชษฐ หมูที่ 3 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว480เมตร หนา 0.50 เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

700,000 

อบต 

 

 

 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

13 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายกม.17-คลองทาหลวง 

 หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,000เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 1,200,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 



14 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายเตาถาน หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 800เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 900,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

15 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายหวยเนียง หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว1,800เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- - 2,500,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

16 โครงการราดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายหวัสะพานบานนายไสว-

คลองปาง หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว70เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- - 1,500,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

17 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายสนัน่ –วังพระ 

 หมูที่ 4 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว800เมตร หนา 0.50 เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

700,000 

อบต 

 

 

 

ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

18 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายหนองขัน (ตอเนื่องจากเดิม) 

หมูที่ 4 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว500เมตร หนา 0.50 เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

700,000 

อบต 

 

 

ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 



19 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบนควน หมูที่ 4 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว3,000เมตร หนา 0.50 

เมตรพรอมปายโครงการ 

 

- 5,000,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

20 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายควนปริง-หนองใหญ หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว2,000เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 2,700,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

21 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายวีระ ชุมวงศ-สาม

แยกควนปริง หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว1,500เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 1,700,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

22 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายรําพึง-บานครู

ประยูร หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 800เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- - 9 00,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

23 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานลานชาง-คลองตูก  

หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 4,500เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

 

 

 

- - 6,000,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่8และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 



24 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานกํานันเจริญ-คลองใหม 

หมูที่ 6,4 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว1,000เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- - 1,500,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่4,6 และ

หมูบานใกลเคียงไดใชถนน

สายนี้ขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและสัญจรไปมาได

สะดวก 

สวนโยธา 

25 

 

 

 

โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายหนาเขื่อน-ถนนรถไฟ  

หมูที่ 6 

 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว2,500เมตร หนา 0.50 

เมตรพรอมปายโครงการ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3,900,000 

อบต 

 

 

 

ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

26 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานวังเนียง หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว825เมตรหนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 1,200,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

27 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายชอุม-บานนายวีระ 

ชุมวงศ (ตอนที่ 3) หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 500เมตร หนา0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

900,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

28 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายหวัสะพานกฬีาเขตบานชอง

ประหมูที่ 8 กะปาง-เขตตําบลที่วัง 

(ตอนที่ 2) หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว3,500เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 6,000,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่8 และหมูบาน

ในตําบลที่วังและพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 



29 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายซอย 70 (ตอนที่ 2) หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 800เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

900,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่8 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

30 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตถนนสายสีเลน-รางรถไฟ  

หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 120เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

300,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่10 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

31 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตถนนบานนายนาว หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 200เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

- 400,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่10 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

32 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายบานนายอภินันท หมูที่ 10-

ตอถนนโรงเรียนบานพูน หมูที่ 5 

หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

กวาง5.00เมตร 

ยาว2,000เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 3,500,000 

อบต 

 ประชาชนหมูที่10 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

33 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายสี่แยกสวนสุขภาพ-หนากอง

พันซอม หมูที ่11 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

400,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่11 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

 

 

สวนโยธา 



34 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายควนปลิง-รางรถไฟ หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 120 เมตร หนา 0.50เมตร

พรอมปายโครงการ 

400,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่10 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

35 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีต หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 5,300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่10 และพื้นที่

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

ประเภทถนนคอนกรีต 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

สายควนจําไหร-คลองทาหลวง 

หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 700เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

สายบานในทอน หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 600เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 



38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

สายสามแยกบานผูใหญ-หมู

บานศิวนนัท หมูที่ 5 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 800เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 700,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่5และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานนางพริ้ม 

สมนึก-บานนายเปลื้อง สมนึก 

หมูที่ 5 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 250เมตร  

พรอมปายโครงการ 

250,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่5และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

สายทางเขาวัด-บานอาจารย

ถนอม หมูที่ 5 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 424 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่5และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานนายยวน-บาน

นายนาว หมูที ่10 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 450เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่10และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

สายบานนาย นาว หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 700,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่10และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 

 

สวนโยธา 

 



43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายขางวัดกะโสมใต 

หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 200 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่10และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

ประเภทปรับปรุงถนน 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

44 โครงการปรับปรุงถนนสายปา

สงวน-นาคงยา หมูที่ 1 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 1,500เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

45 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายสมบัติ ศักดิ์สูง หมูที่ 1 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 1,200เมตร  

พรอมปายโครงการ 

250,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

46 โครงการปรับปรุงถนนสายสาม

แยกบานนายยวน แกวสุกใส-

หนาถ้ํา หมูที่ 1 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 2,000 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 



47 โครงการปรับปรุงถนนสายควนชี

พูน-ชองพลี หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 1,900 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

48 โครงการกอสรางเนินลูกระนาด 

หมูที่ 3 

เพื่อลดความเรว็ในการใช

รถบนถนน 

จํานวน 4 จุดจาก 

โรงเรียนราษฎรประชานุ

เคราะหจดุละ100 เมตร 

- - 70,000 

อบต 

ประชาชนผูใชรถไดรับความ

ปลอดภัย 

สวนโยธา 

 

49 โครงการปรับปรุงถนนสาย

หนองขัน-วังพระ หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 1,000เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

50 โครงการซอมแซมถนนสายบาน

พูน หมูที่ 5 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ระยะทาง 1,500 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่5และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

51 โครงการปรับปรุงถนนสายทุง

ควน-คลองใหม หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 1,000 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายบานนาย

นอม-แยกถนนสายบานคลองตูก

หมูที่ 7 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 500เมตร  

พรอมปายโครงการ 

200,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่7และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 



53 โครงการปรับปรุงถนนสายลาย

ชาง-ชองประ หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 1,000เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่8และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

54 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเลี่ยม-ตอเขต ม.2 หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 1,800เมตร  

พรอมปายโครงการ 

300,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่8และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

55 โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ํา

แรด-คลองตูก หมูที่ 2 หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 1,500 เมตร พรอม

ทําการถมดวยหินคลุก

พรอมทําการเกรดบดอัด

ดวยแรงสั่นสะเทือน 

พรอมปายโครงการ 

- 700,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

56 โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยก

บานจาเกรยีง หมูที่ 9 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 2,000เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 900,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่9และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

57 โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยก

สวนสุขภาพ-พันชาง หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 2,500 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 950,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่11และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

 



 

ประเภทบุกเบิกถนน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

58 โครงการบุกเบิกถนนถนนสาย

บานนายประ-สวนยางผูใหญ

นอม หมูที่ 1 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 2,000 เมตร พรอม

ทอขนาดØ100x100เมตร

จํานวน 1 จุด 

พรอมปายโครงการ 

- 500,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่1และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

59 

 

โครงการบุกเบิกถนนสายบาน

นายประสานหมูที่ 2-หมูที่ 4

ตําบลน้ําตก หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 700 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

60 โครงการบุกเบิกถนนสายบอลอ

ลําทับ-วังปราง หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง4.00เมตร 

ยาว 100เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

61 โครงการบุกเบิกถนนสายหนา

บานนายชืน่-คลองใหม (ตอจาก

เดิม) หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 800 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 250,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 

สวนโยธา 

 



62 โครงการบุกเบิกถนนหนองหย-ี

หนองใหญ หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 700 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 220,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

63 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน

นายแจง-คูคายเทพฯ หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 200เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 100,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ 

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

64 โครงการบุกเบิกถนนสายสวน

ยางนายจิตร หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 450 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 250,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่4และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

65 โครงการบุกเบิกถนนสายหวย

ระกํา หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 450 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 250,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

66 โครงการบุกเบิกถนนหวัถนน

คอนกรีตสายบานผญ.สอน-ผช.

ไสว อินแกวศรี หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรที่สะดวก

และรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 1,100 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

200,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่6และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้ขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรและ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

 

 

 

 



 

 

ประเภทสะพานและทอลอดเหลี่ยม 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 
67 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต

ขามคลองปาง หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 14 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - 1,400,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

68 โครงการกอสรางสะพานขางคลอง

ปางหมูที่ 3-หวยเนียง  หมูที่ 7 

หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนกวาง5.00เมตร 

ยาว 14 เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- - 1,400,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3และหมูบาน

ใกลเคียงไดใชถนนสายนี้

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาไดสะดวก 

สวนโยธา 

69 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็กหนาบานนายนุน 

หมูที่ 8 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาด2ทางกวาง

3.50x3.50x2.00เมตร 

ยาว6.00เมตรตามแบบ กทช.

พรอมถมดินปรับระดับ 

พรอมปายโครงการ 

- 400,000 

อบต 

- ประชาชนรับประโยชน 

 

สวนโยธา 

70 โครงการกอสรางทอบล็อกสวนนาย

จรูญ หมูที่ 7 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาด 2 ชองทาง ขนาด

1.50x1.50x8.00 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

200,000 

อบต 

- - ประชาชนรับประโยชน 

 

สวนโยธา 



 

ประเภทขุดลอก/สรางพนงักัน้ดิน/ทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

71 โครงการกอสรางพนังกั้นดนิหนาวัด

อินทาราม หมูที่ 3 

เพื่อปองกันหนาดินพัง ขนาด30x50เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - 400,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3ไดประโยชน สวนโยธา 

72 

 

โครงการกอสรางพนังกั้นดนิบาน

นายสมมาตรหมูที่ 7 

เพื่อปองกันหนาดินพัง ขนาด30x50เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - 400,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่7ไดประโยชน สวนโยธา 

73 โครงการขุดลอกคูจากหนาเขื่อน-

บานนายปราโมทย หมูที่ 6 

เพื่อปองกันน้ําทวมและ

ระบายน้ําไดสะดวกและ

รวดเร็ว 

ขนาดกวาง1.00เมตร

พรอมปายโครงการ 

 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนรับประโยชน 

 

สวนโยธา 

74 โครงการกอสรางคูระบายน้าํ

(แกปญหาน้ําทวมขัง) หมูที7่ 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ใชทอขนาดØ100x100

เมตรจํานวน2แถวรวม

14ลูกพรอมปาย

โครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่7ไดประโยชน สวนโยธา 

75 โครงการกอสรางคูระบายน้าํบริเวณ

พื้นที่ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติถ้ําแรด

หมูที8่ 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

กวาง4.00เมตร ยาว

7.00เมตรสูง170

เซนติเมตร 

 

 

- 400,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่8ไดประโยชน สวนโยธา 



76 โครงการดับหนิยาแนวหนาฝายน้ํา

ลนหมูที8่ 

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ

ตลิ่ง 

ดับหินและเทปูนซิ

เมนต 

พรอมปายโครงการ 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่8ไดประโยชน สวนโยธา 

77 โครงการขุดลอกคลองบานพูนบาน

นายประไพ ทองชัย-บานนายเขียว 

ไชยศร หมูที ่5 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ระยะทาง3,000เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - 200,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่5ไดประโยชน สวนโยธา 

78 โครงการวางทอระบายน้ําหนาบาน

นางเรณู สิทธิโยธา หมูที่ 5 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

ใชทอขนาดØ80x100 

เมตร จํานวน 8ลูก 

- 70,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่5ไดประโยชน สวนโยธา 

79 โครงการขุดคูระบายน้ําสายหลัง

บานพัก100 –หลังบานพักช.15 

หมูที่ 9 

เพื่อใหการระบายน้ําที่

สะดวกและรวดเร็ว 

กวาง 1.50เมตรยาว

2,000 เมตร 

- 250,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่9ไดประโยชน สวนโยธา 

 

1.2แนวทางการพัฒนา จัดใหมีไฟฟาและแสงสวางในที่สาธารณะ ตรอก ซอยอยางทัว่ถึง 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

80 โครงการขยายเขตไฟฟาบานคลอง

ตูก หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทกุครัวเรือน 

-ขยายเขตไฟฟาสาย

บานนายสวาง รักษ

จันทร ระยะทาง 500 

เมตร 

-ขยายเขตไฟฟาสาย

สามแยกหลังวดั-บาน

นายสมบัติ ระยะทาง 

600,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่1ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 



2,000 เมตร 

-ขยายเขตไฟฟาถนน

สายสี่แยกหนาบาน

นางจารุณ-ีบานนาย

อาคม ระยะทาง 1,500 

เมตร จํานวน 3 

ครัวเรือน 

-ขยายเขตไฟฟาสาย

ขางบานนายอทุัย-นาย

อุดร ระยะทาง 1,000 

เมตร จํานวน 4 

ครัวเรือน 

-ขยายเขตไฟฟาเขา

บานนายเฟอน 

ระยะทาง 200 เมตร 

-ขยายเขตไฟฟาหนา

บานนายนายนาคิน

และนายริน จํานวน 2 

เสา 

-ขยายเขตไฟฟาจาก

บานนายดํา-บานนายสุ

โข ระยะทาง 200 เมตร 

-ขยายเขตไฟฟาหนา



บานนายทิ่ง จาํนวน 1 

เสา 

-ขยายเขตไฟฟาหนา

บานนายชํานิ จํานวน 1

เสา 

-ขยายเขตไฟฟาเขา

บานนางจันทร 

ระยะทาง 300 เมตร 

81 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาสายหลังวัด

ชมพูพฤษาราม หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง2,000 เมตร - 1,000,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่1ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

82 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะสาย 

127 หมูที่ 1 

เพื่อใหมแีสงสวางใน

เวลากลางคืน 

จํานวน 25 ดวง - - 50,000 

อบต 

ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

83 โครงการขยายเขตไฟฟาสายหลังวัด

คลองตูก หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง3,500 เมตร - 5,000,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

84 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

 หมูที่ 2 

เพื่อใหมแีสงสวางใน

เวลากลางคืน 

จํานวน 25 ดวง - 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 



85 โครงการขยายเขตไฟฟาใชใน

ครัวเรือน หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

-ขยายเขตไฟฟาสาย

บานนายเล็ก พิทักษ 

ระยะทาง 1,200 เมตร 

-ขยายเขตไฟฟาสาย

ควนชีพูน ระยะทาง 

1,000 เมตร 

-ขยายเขตไฟฟาสายไร

ใหญ-บานนายชูศักดิ์ 

ระยะทาง 1,000 เมตร 

2,000,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่2ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

86 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใน

หมูบาน หมูที่ 2 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทาง 

-บริเวณถ้ําน้ําลอด-ถ้ํา

ตลอด จํานวน 10 ดวง 

ระยะทาง 3,000เมตร 

-บริเวณชองพลี-เขา

พริก จํานวน5 ดวง

ระยะทาง 1,000 เมตร 

-บริเวณคลองตูก-เขา

พริก จํานวน 10 ดวง

ระยะทาง 3,000 เมตร 

1,000,000 

อบต 

- - ประชาชนมีความปลอดภยัและมี

แสงสวางอยางทั่วถึง 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

87 

 

โครงการตอเติมไฟฟาสาธารณะ 

 หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมีแสง

สวางในเวลากลางคืน 

จํานวน 50 จุด - 100,000 

อบต 

- ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

88 โครงการขยายเขตไฟฟาสายบานใน

ทอน หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง 600 เมตร 

 

 

- - 150,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่4ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 



89 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ประจําหมูบาน หมูที่ 4 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทาง 

จํานวน 20 จุด - 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

90 โครงการขยายเขตไฟฟาบานนาย

สุคนธ-สามแยกบานนายปรชีา 

 หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง 1,000 เมตร - - 2,000,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่5ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

91 โครงการขยายเขตไฟฟาสายวัดบาน

พูน หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ใชเสาเล็ก จํานวน 3 

เสา ระยะทาง 150 

เมตร 

- 100,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่5ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

92  โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  

หมูที่ 5 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทาง 

จํานวน 20 จุด - 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

93 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

จากบานนายสวุิทย-บานครูสมร 

 หมูที่ 5 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทาง 

ระยะทาง 1,200 เมตร - - 120,000 

อบต 

ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

 

94 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

จํานวน 32 เสา - - 2,250,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่6ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 



95 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  

หมูที่ 6 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทาง 

 

 

จํานวน 20 จุด 

ระยะทาง 5,000เมตร 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

96 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางตาม

เสาไฟ หมูที่ 7 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทาง 

จํานวน 35 จุดพรอม

สายไฟ 

- - 120,000 

อบต 

ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

97 โครงการขยายเขตไฟฟาสายบาน

นายวงศ-บานนายอาง หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง 3,500 เมตร - 1,300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่7ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

98 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง 3,000 เมตร - - 1,200,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่8ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

99 โครงการขยายเขตไฟฟาจากถ้ําแรด-

บานนายเวศ หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกเพื่อให 

ระยะทาง500 เมตร - 300,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่8ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

100 โครงการขยายเขตไฟฟาบานนาย

นาว หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง2,000 เมตร - - 2,000,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่10ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

101 โครงการขยายเขตไฟฟาขางวัด  

หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

ระยะทาง700 เมตร - 800,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่10ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 



102 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 10 

 

เพื่อใหประชาชนไดใช

ไฟฟาทุกครัวเรือน 

 1,000,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่10ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

103 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  

หมูที่ 10 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชถนน 

 

จํานวน 20 จุด - - 100,000 

อบต 

ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

104 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

 หมูที่ 11 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชถนน 

จํานวน 20 จุด - - 120,000 

อบต 

ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

105 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

หมูที่ 11 

เพื่อใหไฟฟาแสงสวาง

บริเวณถนนให

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชถนน 

เปลี่ยนหลอดไฟฟา

และติดตั้งเพิ่ม 

- 100,000 

อบต 

- ประชาชนไดมีแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

106 โครงการซอมแซมไฟฟาที่ทาํการ

อบต 

เพื่อใหมแีสงสวางใน

การปฏิบัติงาน 

ที่ทําการอบตกะปาง 50,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่8ไดใชไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

สวนโยธา/ 

การไฟฟา 

 

 

 

 

 

 



1.3แนวทางการพัฒนา จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคและบริโภคทุกครัวเรือน 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

107 โครงการตอเติมประปา หมูที ่1 เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ระยะทาง 2,000เมตร - 100,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่1 มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

108 โครงการปรับปรุงประปาหนาบาน

นายประคอง หมูที่ 2(เครื่องสูบน้ํา) 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

จํานวน 8 เครื่อง - 30,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2 มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

109 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

ซัมเมอรส หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

จํานวน 10 เครื่อง - 50,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

110 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชในการเกษตร 

จํานวน 1 แหง - 400,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่2มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

111 โครงการปรับปรุงประปาสายหนา

บานนายแปลก ทองน้ําแกว หมูที2่ 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชในการเกษตร 

ทรายกรองน้ํา,มอเตอร

สูบน้ําสํารองจํานวน 

2 ลูก 

100,000 

อบต 

- - ประชาชนหมูที่2มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

112 โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ระยะทาง 1,500เมตร - - 120,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่3มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 



113 โครงการตอเติม/ขยายเขตประปาวัง

พระหมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ระยะทาง 1,500เมตร - - 120,000 

อบต 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

114 โครงการขยายเขตประปาจากบาน

นายสุวิทย สวสัดิ์รุง-บานครูสมรหมู

ที่ 5 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ใชทอเมนขนาด 3นิ้ว 

ระยะทาง1,000 เมตร 

100,000 

อบต 

- - เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

115 โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

สามแยกวังปราง-หวั

ถนน 

- - 120,000 

อบต 

ประชาชนหมูที่5มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

116 โครงการขยายเขต/ตอเติมประปา

จากสามแยกบานผช.วิมลสมนึก-

บานครูสมร หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ระยะทาง 1,000 เมตร - 90,000 

อบต 

- ประชาชนหมูที่5มีน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

สวนโยธา 

117 โครงการขยายเขตประปา 

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ระยะทาง 1,800เมตร - - 180,000 

อบต 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

118 โครงการขยายเขตประปา 

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

ระยะทาง 4,000เมตร - 300,000 

อบต 

- เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

119 โครงการตอเติมประปาหมูบานจาก

หนาวดัถ้ําแรด-แปดเสน หมูที่ 8 

 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

 

 

จํานวน 5 ครัวเรือน 

ใชทอพีวีซีขนาดØ4นิ้ว 

- 80,000 

อบต 

- เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 



120 โครงการขยายทอเมนประปา 

 หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภค

บริโภคอยางทัว่ถึง 

เปลี่ยนทอเมนประปา

อบต.-ควนปรงิ 

ระยะทาง2,000 เมตร 

- - 200,000 

อบต 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

121 โครงการจัดซื้อโองพรอมฝาและ

ฐานรองโอง หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนไดมี

ภาชนะเก็บน้ําใชทุก

ครัวเรือน 

จํานวน 20ลูก - 20,000 

อบต 

- เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

122 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดมิ 

 หมูที่ 10 

 

เพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําใชเพื่ออุปโภคและ

การเกษตรอยางทั่วถึง 

กวาง2.00เมตรลึก 1.00

เมตรยาว 620เมตร 

- 120,000 

อบต 

- เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

 

1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

123 โครงการจัดทําปายบอกทาง/สถานที่ 

หมูที่ 1-11 

เพื่อใหใชในการบอก

ทาง/สถานที่ตางๆใน

ตําบล 

จํานวน 50ปาย - 300,000 

อบต 

- ประชาชนไดทราบตําแหนง

สถานที่ตางๆ 

สํานักปลัด 

124 โครงการจัดซื้อปายจราจรหมูบานละ

2 ปาย 

เพื่อใชในงานตางๆ จํานวน 22ปาย - 270,000 

อบต 

- ประชาชนไดใชประโยชนในงาน

ตางๆ 

สํานักปลัด 

125 โครงการใหความรูเกีย่วกับ

การจราจร 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 50,000 

อบต 

- - ประชาชนปฏิบัติตามกฏจราจร สํานักปลัด 

 



2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสังคม 

  2.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาองคการบริหารสวนตําบลใหเปนตําบลนาอยู 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

126 

 

โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค หมูที่ 3 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของหมูบาน 

กวาง 8.00 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนไดใช

ประโยชนในการประชุม

และจัดกิจกรรมตางๆ 

สํานักปลัด 

 

127 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค(กลุมออมทรัพย

เพื่อการผลิตบานกะโสม ) 

หมูที่ 4,6 

เพื่อวามสะดวกในการ

บริหารจัดการและ

สนับสนุนใหองคกรมี

ศักยภาพและเขมแข็ง 

ขนาดกวาง8.00เมตร 

ยาว 16.00เมตรมี

หองน้ํา 1หองหอง

เก็บของ 1หองพรอม

ฝาเพดานและติดตั้ง

ระบบไฟฟาพรอม 

ปายโครงการ 

300,000 

อบต 

- - ประชาชนไดใช

ประโยชนในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

สํานักปลัด 

 

 

128 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค หมูที่ 5 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของหมูบาน 

กวาง18.00เมตร 

ยาว 30.00เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนไดใช

ประโยชนในการประชุม

และจัดกิจกรรมตางๆ 

สํานักปลัด 

 

129 โครงการตอเติมอาคารประชุม

หมูบาน หมูที่ 6 

เพื่อใชในการประชุมอบรม อาคารหองประชุม 

พรอมปายโครงการ 

- 150,000 

อบต 

- ประชาชนไดใช

ประโยชนในการประชุม

และจัดกิจกรรมตางๆ 

สํานักปลัด 

 



130 โครงการกอสรางศาลาพัก

ผูโดยสารหมูที่ 9 

เพื่อเปนที่พกัของประชาชน

ขณะรอรถประจําทาง 

กวาง6.00เมตร 

ยาว10.00เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 200,000 

อบต 

- ประชาชนไดรับความ

สะดวก 

สํานักปลัด 

131 โครงการปรับพื้นและเทคอนกรีต

บริเวณศาลาอเนกประสงค 

หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานไดใชประโยชน 

กวาง15.00เมตร 

ยาว20.00เมตรจํานวน 

300ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

200,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับความ

สะดวก 

สํานักปลัด 

132 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค หมูที่ 11 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของหมูบาน 

กวาง8.00เมตร 

ยาว 16.00เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 300,000 

อบต 

- ประชาชนไดใช

ประโยชนในการประชุม

และจัดกิจกรรมตางๆ 

สํานักปลัด 

 

133 โครงการกอสรางศาลาพัก

ผูโดยสารหมูที่ 11 

เพื่อเปนที่พกัของประชาชน

ขณะรอรถประจําทาง 

กวาง4.00เมตร 

ยาว6.00เมตร 

พรอมปายโครงการ 

120,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับความ

สะดวก 

สํานักปลัด 

134 โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารรอย 1 หมูที่ 11 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของหมูบาน 

กั้นหองดวยกระจก

ประตูกระจกบาน

เลื่อนพรอมติดตั้งแอร

ขนาด1500BTU

จํานวน1ตัว 

 

 

 

 

 

- 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดใช

ประโยชนในการประชุม

และจัดกิจกรรมตางๆ 

สํานักปลัด 



135 โครงการจัดซื้อโตะเต็นทหมูที่ 7 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆของ

หมูบาน 

เต็นท3หลัง กวาง 

5.00เมตรยาว8.00

เมตรพรอมผาใบ

หลังคาและโตะ

รับประทานอาหาร

แบบสี่เหลี่ยมขนาด

กวาง1.00เมตรยาว

1.00เมตรโตะไมเนื้อ

แข็งหนา2 เซนติเมตร

ขัดเรียบทาแชลกไม

อยางดีจํานวน60ชุด 

- 350,000 

อบต 

- ประชาชนไดใชใน

กิจกรรมและงานตางๆ 

สํานักปลัด 

136 โครงการจัดซื้อโตะเต็นทหมูที่ 9 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆของ

หมูบาน 

เต็นท3หลัง กวาง 

5.00เมตรยาว8.00

เมตรพรอมผาใบ

หลังคาและโตะ

รับประทานอาหาร

แบบสี่เหลี่ยมขนาด

กวาง1.00เมตรยาว

1.00เมตรโตะไมเนื้อ

แข็งหนา2 เซนติเมตร

ขัดเรียบทาแชลกไม

อยางดีจํานวน60ชุด 

 

- 350,000 

อบต 

- ประชาชนไดใชใน

กิจกรรมและงานตางๆ 

สํานักปลัด 



137 โครงการจัดซื้อโตะเต็นทหมูที่ 10 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆของ

หมูบาน 

เต็นท2หลัง กวาง 

5.00เมตรยาว8.00

เมตรพรอมผาใบ

หลังคาและโตะ

รับประทานอาหาร

แบบสี่เหลี่ยมขนาด

กวาง1.00เมตรยาว

1.00เมตรโตะไมเนื้อ

แข็งหนา2 เซนติเมตร

ขัดเรียบทาแชลกไม

อยางดีจํานวน60ชุด 

พรอมจานขามอยางดี

จํานวน1ชุด 

180,000 

อบต 

- - ประชาชนไดใชใน

กิจกรรมและงานตางๆ 

สํานักปลัด 

138 โครงการจัดซื้อโตะเต็นทหมูที่ 11 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆของ

หมูบาน 

เต็นท3หลัง กวาง 

5.00เมตรยาว8.00

เมตรพรอมผาใบ

หลังคาและโตะ

รับประทานอาหาร

แบบสี่เหลี่ยมขนาด

กวาง1.00เมตรยาว

1.00เมตรโตะไมเนื้อ

แข็งหนา2 เซนติเมตร

ขัดเรียบทาแชลกไม

250,000 

อบต 

- - ประชาชนไดใชใน

กิจกรรมและงานตางๆ 

สํานักปลัด 



อยางดีจํานวน60ชุด

พรอมถวยชามอยาง

ละ 5โหลแกว5ลัง 

หมอหุงขาวแกส 2 ใบ

ขนาดบรรจุ 10 ลิตร 

 

    2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกประชาชน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

139 โครงการอุดหนุนศูนยกฬีาประจํา

หมูบาน 1-11 

เพื่อใหประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมดานกฬีา 

จํานวน 11หมูบาน 165,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

 

 

140 โครงการจัดซื้ออุปกรณกฬีา  

หมูที่ 1-11 

เพื่อใหประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมดานกฬีา 

จํานวน 11 หมูบาน 110,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

 

สํานักปลัด 

141 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหนา

โรงเรียน หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมดานกฬีา 

จํานวน 1แหง - 300,000 

อบต 

- ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

 

142 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบาน

สวนกลวย หมูที่ 3 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

กวาง 80.00เมตร 

ยาว 100.00เมตร 

300,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

 

143 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 

หมูที่ 5 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

จํานวน 1แหง - - 300,000 

อบต 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 



144 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 

หมูที่ 6 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

คูระบายน้ําคอนกรีต

ปูหนาปรับพื้นรอง

ทรายขี้เปด 

- - 400,000 

อบต 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

145 โครงการอุดหนุนศูนยฝกซอม

มวยไทยศูนยกีฬาตําบล 

เพื่อใหเยาวชนในตําบลได

เลนกีฬา 

ซื้ออุปกรณกีฬามวย

ไทยเชนกระสอบ

ทราย,เปาซอม 

- 10,000 

อบต 

- ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

146 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล

บานพูน ครั้งที ่16 

เพื่อใหประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมดานกฬีา 

จํานวน 1 ครั้ง 110,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

147 โครงการศูนยกีฬาตานยาเสพติด

หมูที่ 9 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

จํานวน 1  แหง - 650,000 

อบต 

- ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

148 โครงการจัดซื้ออุปกรณฟตเนส 

หมูที่ 11 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

-ลูวิ่งไฟฟา 

-เครื่องบริหาร 

-จักรยานนั่งปน 

-เครื่องบริหารขา

,หนาทอง 

250,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

149 โครงการลานกีฬาตานยาเสพติด

หมูที่ 11 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

จํานวน 1  แหง - 100,000 

อบต 

- ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

150 โครงการแขงขันกีฬากะปางเกมส ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

จํานวน1 ครั้ง 200,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

151 

 

โครงการแขงขันกีฬากะปางคัพ 

 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

 

 

จํานวน1 ครั้ง 200,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 



152 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลทุง

สงคัพ ครั้งที่ 6 

 

 

ประชาชน,เยาวชนสุขภาพมี

ความรักสามัคคี 

จํานวน1 ครั้ง 35,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

153 โครงการแขงขันกีฬาอําเภอทุงสง

ทุงสงเกมส ประจําป 2553 

 

ประชาชน,เยาวชนสุขภาพมี

ความรักสามัคคี 

จํานวน1 ครั้ง 100,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิต 

สํานักปลัด 

154 โครงการอุดหนุนศูนยกฬีาประจํา

ตําบล 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

จํานวน 1 ครั้ง 300,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

155 โครงการอุดหนุนกลุมศรีสุนทร

แข็งแรงหมูที่ 11(เตนแอโรบิค) 

ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

จํานวน 1กลุม - 100,000 

อบต 

- ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

156 โครงการกอสรางอาคารศูนยกฬีา 

หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมดานกฬีา 

กวาง 8.00เมตร 

ยาว16.00เมตร 

300,000 

อบต 

- - ประชาชนมีรางกายที่

แข็งแรง สุขภาพจิตด ี

สํานักปลัด 

 

2.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมบทบาทของหมูบาน/ชุมชนในการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

157 โครงการสงเสริมการบริโภคผัก 

ผลไมปลอดภัยและปลอดสารพิษ 

หมูที่ 1 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

บริโภคผักที่สะอาด

ปลอดภัยและปลอดสารพิษ 

จํานวน 1ครั้ง - 50,000 

อบต 

- ประชาชนบรโิภคผักและ

ผลไมที่สะอาดและ

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

 

 



158 โครงการอุดหนุนวัคซีนปองกัน

โรคปากเทาเปอย 

เพื่อปองกันโรคปากเทา

เปอย 

จํานวน 11 หมูบาน - - 90,000 

อบต 

ประชาชนและสัตวเลี้ยง

ปลอดภัยจากโรค 

สํานักปลัด 

159 โครงการประกาศตําบลปลอด

ยาเสพติด(ตอยอดโครงการ TO 

BE NUMBERONE) 

เพื่อกระตนใหประชาชน

ปองกันลดละเลิก 

จํานวน 1 ครั้ง - 100,000 

อบต 

- ประชาชนปลอดภัยและ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

160 โครงการอุดหนุนศูนย ศสมช  

หมูที่  1-11 

เพื่อเพิ่มศักยภาพดานงาน

สาธารณสุข 

จํานวน 11 ศูนย 110,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับการดูแล

ดานสาธารณสุข 

สํานักปลัด 

161 โครงการจัดตัง้ชมรมผูสูงอาย ุ

หมูที่ 1-11 

เพื่อสงเสริมใหความสําคัญ

ของผูสูงอายุ 

จํานวน 11 ชมรม - 110,000 

อบต 

- ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

162 โครงการสงเสริมสวัสดิการ

ผูสูงอายุ หมูที่ 1 

เพื่อดูแลผูสูงอายุใหทัว่ถึง จํานวน 50  คน - 50,000 

อบต 

- ผูสูงอายุไดรับการดูแล สํานักปลัด 

 

163 โครงการสงเสริมสวัสดิการขั้น

พื้นฐานแกผูสูงอายุ หมูที่ 8 

เพื่อดูแลผูสูงอายุไดรับการ

ดูแล 

จํานวน 1ครั้ง - - 50,000 

อบต 

ผูสูงอายุไดรับการดูแล สํานักปลัด 

164 โครงการรณรงคแกปญหา

ยาเสพติด (อนามัย) 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในตําบลรูโทษและพษิภยั

ของยาเสพติด 

จํานวน 9 หมูบาน - 100,000 

อบต 

- ประชาชนปลอดภัยและ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

165 โครงการปองกันและกําจดัโรค

จากสัตวเลี้ยง 

เพื่อใหความรูและการ

ปองกันโรคจากสัตวเลี้ยง 

จํานวน 1 ครั้ง - 50,000 

อบต 

- ประชาชนและสัตวเลี้ยง

ปลอดภัยจากโรค 

สํานักปลัด 

166 โครงการอบรมครอบครัวอบอุน

ครอบครัวแข็งแรง 

เพื่อสงเสริมใหทุก

ครอบครัวมีความอบอุน 

จํานวน  1ครั้ง - 50,000 

อบต 

- ครอบครัวในเขต

รับผิดชอบผานเกณฑ 

สํานักปลัด 

167 โครงการสวัสดิการตําบล 

(ฌาปนกจิ) 

เพื่อเปนเงนิทนุหมุนเวยีน จํานวน 1 กองทุน - - 50,000 

อบต 

  



168 โครงการจัดกจิกรรมดานเอดส

หมูที่ 1 

เพื่อดูแลผูปวยเอดสให

ทั่วถึง 

จํานวน 50  คน - 50,000 

อบต 

- ผูปวยเอดสไดรับการดูแล สํานักปลัด 

 

169 โครงการอสม.ยุคใหมตําบลกะ

ปาง 

เพื่อให อสม.ไดเรียนรู

ประสบการณ 

อสม.ในตําบลกะปาง 325,000 

อบต 

- - อสมไดเรียนรูสุขภาพด ี สํานักปลัด 

170 โครงการผูสูงอายุสุขใจ รวมเปด

โลกทัศนใหมสูชุมชน 

เพื่อใหผูสูงอายุมีความ

อบอุนทั้งรางกาย 

จํานวน 240 คน 369,000 

อบต 

- - ผูสูงอายุมีความอบอุน สํานักปลัด 

171 โครงการวันอาสาสมัคร

สาธารณสุขแหงชาติป 2553 

เพื่อเสริมสนับสนุนและให

กําลังใจ 

จํานวน 1 ครั้ง - 50,000 

อบต 

- อาสาสมัครสาธารณสุขมี

ความสามัคคี 

สํานักปลัด 

172 เงินสมทบกองทุนระบบ

หลักประกนัสุขภาพตําบล 

เพื่อเปนสมทบกองทุนตาม

ระเบียบ สปสช 

จํานวน 1 กองทุน 117,500 

อบต 

- - งานดานสงเสริมสุขภาพ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุน การปองกันและแกไขยาเสพติด 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

173 โครงการเฝาระวังการแพรระบาด

ของยาเสพติด (สถานีตํารวจ) 

เพื่อเฝาระวังสอดสองผูที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง 

นักเรียน,ประชาชน

นักศึกษา 

50,000 

อบต 

- - กลุมเปาหมายลด ละ เลิก สํานักปลัด 

 

 

174 โครงการรณรงคแกปญหา

ยาเสพติด(สถานีอนามัยกะปาง) 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในตําบลรูโทษพิษภัยของ

ยาเสพติด 

จํานวน 11 หมูบาน - 50,000 

อบต 

- ประชาชนปลอดภัยจาก

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 



175 โครงการอบรมอาสาสมัคร

ปองกันปราบปรามยาเสพตดิ 

(สถานีตํารวจ) 

เพื่อกระตุนใหประชาชน

ปองกันลดละเลิก 

นักเรียน,ประชาชน

นักศึกษา 

- 50,000 

อบต 

- ประชาชนปลอดภัยและ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

176 โครงการสนับสนุนสงเสริม

อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย

หมูบาน 1-11 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จํานวน1ครั้ง - 50,000 

อบต 

- ประชาชนปลอดภัยและ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

177 โครงการอุดหนุนกองรอย1พัน

ซอมบํารุง24หมูที่11 

เพื่อรณรงคการตอตาน

ยาเสพติด 

เยาวชน 

จํานวน 150คน 

50,000 

อบต 

- - เยาวชนไดรูจกัปองกัน

ตนเองจากยาเสพติด 

สํานักปลัด 

178 โครงการอุดหนุนกองบัญชาการ

ชวยรบที4่ หมูที่ 11 

เพื่อรณรงคการตอตาน

ยาเสพติด 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 

อบต 

- - เยาวชนไดรูจกัปองกัน

ตนเองจากยาเสพติด 

สํานักปลัด 

2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนนุชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

179 

 

สงเคราะหผูสูงอาย ุ

 

เพื่อชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ 

 

จํานวน  75  คน 

 

1,470,000 

อบต 

- 

 

- 

 

ผูสูงอายุมีขวัญและกําลังใจ 

 

สํานักปลัด 

 

180 

 

สงเคราะหผูพกิาร 

 

เพื่อชวยเหลือดูแลผูพิการ 

 

จํานวน  35  คน 

 

240,000 

อบต 

- - ผูพิการมีขวัญและกําลังใจ 

 

สํานักปลัด 

 

181 

 

อุดหนุนศนูยสงเคราะหราษฎร

ประจําหมูบาน/ตําบล 

เพื่อชวยเหลือผูที่เดือดรอน 

 

จํานวน 11  ศูนย 

 

220,000 

อบต 

- - ผูเดือดรอนมีขวัญและ

กําลังใจ 

สํานักปลัด 

 



182 

 

โครงการสนับสนุนกองทุน

ผูสูงอายุ หมูที่ 8 

เพื่อเปนทุนชวยเหลือดแูล

ผูสูงอายุ 

จํานวน 1 กองทุน 

 

- - 30,000 

อบต 

ผูสูงอายุไดรับการดูแล สํานักปลัด 

 

183 

 

โครงการสนับสนุนการจัดสราง

บานใหผูยากไรในตําบล 

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ตามรายชื่ออําเภอ - 

 

50,000 

อบต 

- ผูดอยโอกาสมีขวัญและ

กําลังใจ 

สํานักปลัด 

184 โครงการอุดหนุนผูดอยโอกาส 

หมูที่ 1-11 

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน 1ครั้ง 165,000 

อบต 

- - ผูดอยโอกาสมีขวัญและ

กําลังใจ 

สํานักปลัด 

2.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

185 

 

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 

 

เพื่อชวยลดความเสียหายตอ

ทรัพยสินของประชาชนลด

นอยลง 

 

จํานวน 11 หมูบาน 

 

50,000 

อบต 

- 

 

- 

 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิต 

 

สํานักปลัด 

 

186 

 

โครงการสนับสนุนสงเสริม

อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย

หมูบาน 

 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน

หมูบาน 

 

จํานวน  11 หมูบาน 

 

50,000 

อบต 

- - ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิต 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

    3.1  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรงุและพัฒนาสถานทีท่องเที่ยว 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

187 

 

ปรับปรุงและพัฒนาถ้ําตลอด 

หมูที่ 2 

 

เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่

ทองเที่ยว 

จํานวน 1 แหง - - 100,000 

อบต 

ไดมีสถานที่พกัผอนหยอน

ใจ 

สํานักปลัด 

 

188 โครงการปรับปรุงคลองวังพระ 

หมูที่  4 

เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่

ทองเที่ยว 

จํานวน 1 แหง - - 50,000 

อบต 

ไดมีสถานที่พกัผอนหยอน

ใจ 

สํานักปลัด 

 

189 โครงการจัดระบบนิเวศนปา

สาคู หมุที่ 4 

เพื่ออนุรักษปานิเวศน จํานวน 1 กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดใชประโยชน

จากปาสาคู 

สํานักปลัด 

190 

 

ปรับปรุงสวนปาบานพูน 

หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

จํานวน 1 แหง 

 

- 100,000 

อบต 

- ไดมีสถานที่พกัผอนหยอน

ใจ 

สํานักปลัด 

 

191 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หนองใหญ หมูที่ 6 

เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

จํานวน 1 แหง 

 

- - 50,000 

อบต 

ไดมีสถานที่พกัผอนหยอน

ใจ 

สํานักปลัด 

192 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเขือ่น

หมูที่ 6 

เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

จํานวน 1 แหง 

 

- - 50,000 

อบต 

ไดมีสถานที่พกัผอนหยอน

ใจ 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

  



    3.2  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนากลุมอาชพีและการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

193 

 

โครงการอุดหนุนกลุมปุย  

หมูที่ 1 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

ปุยไวใช 

จํานวน 1 กลุม 

 

- 50,000 

อบต 

- สมาชิกในกลุมมีศักยภาพ

มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

194 

 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมปลูก

มะละกอหมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

 

จํานวน 1 กลุม 

 

- - 50,000 

อบต 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

 

195 โครงการอุดหนุนกลุมแกะสลัก

ไม หมูที่ 1 

เพื่อใหกลุมไดมีเงินทุน

หมุนเวียน 

จํานวน 1 กลุม 

 

- 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

 

196 โครงการอุดหนุนกลุมเครื่องบด

เครื่องแกง หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

จํานวน 1 กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

 

197 

 

โครงการอุดหนุนกลุมแมบาน หมู

ที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

 

จํานวน 1 กลุม 

 

-  50,000 

อบต 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

 

198 

 

 

โครงการสนับสนุนเครื่องผสมปุย

(กลุมปุยหมัก) หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

 

 

จํานวน 1กลุม - 50,000 

อบต 

- 

 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

 

199 

 

 

โครงการอุดหนุนกลุมอนุรักษ

ธรรมชาติ (กลุมเลี้ยงปลา) 

 หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

 

จํานวน 1กลุม - 

 

- 

 

50,000 

อบต 

 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 



200 โครงการอุดหนุนกลุมรวบรวม

ผลผลิตน้ํายางสด หมูที่ 4 

เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง 

 

 

จํานวน 1กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีเงนิทุน

หมุนเวียน 

สํานักปลัด 

201 โครงการอุดหนุนกลุมแมบานใน

การจัดซื้ออุปกรณในงานพธิี

มงคล หมูที่ 4 

เพื่อใหกลุมมีศักยภาพ จํานวน 1กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 

202 โครงการอุดหนุนกลุมขาวสาร 

หมูที่ 5 

เพื่อเปนเงนิทนุหมุนเวยีนของ

กลุม 

จํานวน 1กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 

203 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องครัวกลุม

แมบาน หมูที่ 5 

เพื่อใชในงานตางๆ 

 

จํานวน 1 กลุม 

 

- - 50,000 

อบต 

สมาชิกในกลุมประชาชน

ทั่วไปมีเครื่องครัว 

สํานักปลัด 

 

204 โครงการกลุมสัจจะออมทรพัยพูน

รวมใจ หมูที่ 5 

เพื่อสงเสริมใหมีการรูจักออม

ทรัพย 

จํานวน 1 กลุม - 200,000 

อบต 

- ประชาชนมีทนุหมุนเวยีน

ในกลุม 

สํานักปลัด 

205 

 

โครงการสนับสนุนกลุมปุยให

เกษตรกร หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

 

จํานวน 1 กลุม 

 

- 

 

50,000 

อบต 

- 

 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 

206 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องบด

เครื่องแกง หมูที่ 6 

เพื่อใชในงานตางๆ 

 

จํานวน 1 กลุม 

 

- - 50,000 

อบต 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัดฯ 

 

207 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องบด

เครื่องแกง หมูที่ 7 

เพื่อใชในงานตางๆ 

 

จํานวน 1 กลุม 

 

- 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 

208 

 

โครงการอุดหนุนกลุมแมบานหมู

ที่ 7 

เพื่อเปนเงนิทนุหมุนเวยีน จํานวน  1 กลุม - - 50,000 

อบต 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 



209 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูก

ผักสวนครัว) หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ

เสริม 

 

จํานวน  1 กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัด 

210 โครงการอุดหนุนธนาคารตําบล

หมูที่ 7 

เพื่อเปนเงนิทนุหมุนเวยีน จํานวน  1 กลุม - - 50,000 

อบต 

ประชาชนมีทนุหมุนเวยีน

ในกลุม 

สํานักปลัด 

211 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดกิาร

สัจจะวันละ 1 บาท 

เพื่อสงเสริมใหรูจักการออม จํานวน  1 กลุม 200,000 

อบต 

- - ประชาชนมีทนุหมุนเวยีน

ในกลุม 

สํานักปลัด 

212 

 

โครงการจัดทําแผนชีวิตปลูกสิ่ง

ทดแทนในครวัเรือน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ปลูกผักสวนครัวไวบริโภค 

 

จํานวน  1 กลุม 

 

250,000 

อบต 

- - สมาชิกในกลุมมีการ

บริโภคผัก 

สํานักปลัด 

 

213 

 

 

 

โครงการประชุมและจัดเก็บ

ทะเบียนเกษตรกรโดย

คณะกรรมการศูนยตําบล 

เพื่อรับทราบความรูดาน

วิชาการและขาวสารใหมๆ 

 

 

คณะกรรมการ

ศูนยบริการฯ 

จํานวน16คน 

เกษตรกรจาํนวน 11

หมูบาน 

50,000 

อบต 

 

- - 

 

คณะกรรมการและ

เกษตรกรมีความรูเพิ่มมาก

ขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

214 

 

 

 

โครงการประชุมคณะกรรมการ

เครือขายระดบัตําบลและประชุม

กรรมการศูนยระดับตําบล 

เพื่อทราบขอมูลและความรู

จากหนวยงานราชการ 

 

 

คณะกรรมการ

ศูนยบริการฯ 

จํานวน16คน 

เกษตรกรจาํนวน 11

หมูบาน 

- 50,000 

อบต 

 

- คณะกรรมการและ

เกษตรกรมีความรูเพิ่มมาก

ขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 



215 

 

 

โครงการฝกอบรมการกรีดยาง เพื่อใหเกษตรกรมีความรู

ความเขาใจถึงวิธีการกรีดยาง

ที่ถูกวิธี 

 

เกษตรกร60คน 

 

- 75,000 

อบต 

- เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจถึงวิธีการกรีดยางที่

ถูกวิธี 

สํานักปลัด 

216 

 

 

โครงการรวมมือรวมใจพัฒนา

กลุมอาชีพตําบล 

เพื่อกระตุนใหเกิดการทํางาน

ในรูปแบบกลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพในตําบล 20,000 

อบต 

- - กลุมอาชีพมีการพัฒนาและ

สงเสริมใหมีการดําเนินงาน

ที่ชัดเจนมากขึน้ 

สํานักปลัด 

217 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานแมบานตําบล 

เพื่อใหแมบานไดรวมเรยีนรู

และเพิ่มพนูประสบการณ 

 

แมบานตําบล 246,000 

อบต 

- - แมบานไดมีความรูและมี

ประสบการณใหมๆ 

สํานักปลัด 

218 โครงการเกษตรพอเพียงชุมชน

พึ่งตนเอง หมูที่ 9 

 

เพื่อใหสมาชิกในกลุมมีอาชพี

เสริม 
จํานวน 1 กลุม - 35,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเสริม

โดยยดึแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สํานักปลัด 

219 โครงการปรับปรุงรานคาชุมชน 

หมูที่ 9 

เพื่อพัฒนารานคาชุมชนให

ตอบสนองความตองการของ

ชุมชน 

ถมและปรับระดับดนิ

โดยรอบอาคารรานคา

รวมไมนอยกวา130 

ตารางเมตรและเท

คอนกรีต 

- 100,000 

อบต 

- ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ในการใหบริการ 

สํานักปลัด 

220 โครงการอุดหนุนกลุมปุยชีวภาพ 

หมูที่ 9 

เพื่อสงเสริมการทําปุยใชใน

ชุมชน 

จํานวน 1 กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดใชปุยในราคา

ต่ํา 

สํานักปลัด 

221 โครงการอุดหนุนชั้นวางของกลุม

เครื่องแกง หมูที่ 10 

เพื่อใชวางของกลุมไวขาย จํานวน 1 กลุม - 50,000 

อบต 

- กลุมสามารถวางเครื่องแกง

ขายได 

สํานักปลัด 



222 โครงการกอสรางโรงเรือนกลุม

ปุยชีวภาพ หมูที่ 10 

เพื่อไวใชในการทําปุยชีวภาพ จํานวน 1 หลัง - - 80,000 

อบต 

กลุมมีที่จัดเกบ็ปุย สํานักปลัด 

223 โครงการอุดหนุนกลุมปุย 

หมูที่ 10 

เพื่อเปนทุนหมุนเวยีน จํานวน 1 กลุม - 50,000 

อบต 

- ประชาชนไดใชปุยใน

ชุมชน 

สํานักปลัด 

224 โครงการอุดหนุนกลุมออมทรัพย

บานคลองโสม หมูที่ 10 

เพื่อเปนเงนิทนุหมุนเวยีน จํานวน1กลุม - 80,000 

อบต 

- สมาชิกในกลุมมีเงินทุน

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

225 

 

อุดหนุนกลุมขาวสาร หมูที่  11 เพื่อใหชุมชนมีเงินทุน

หมุนเวียน 

จํานวน  1 กลุม 

 

50,000 

 อบต 

- - ประชาชนไดรับประทาน

ขาวสารถูกกวาทองตลาด 

สํานักปลัด 

 

226 โครงการอุดหนุนกลุมเครื่องแกง

และจัดซื้ออุปกรณ 
หมูที1่1 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

รายไดเสริม 

จํานวน 1 กลุม - 

 

100,000 

อบต 

- ประชาชนมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้น 

สํานักปลัด 

227 

 

โครงการอุดหนุนกลุมแมบาน 

หมูที่ 11 

เพื่อใหกลุมมีเงินทุน

หมุนเวียน 

จํานวน 1  กลุม 

 

- 50,000 

อบต 

- สมาชิกในกลุมมีเงินทุน

หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

228 โครงการอุดหนุนอุปกรณ

เครื่องครัว หมูที่ 11 

เพื่อใหมเีครื่องครัวไวใชใน

งานตางๆ 

อุปกรณเครื่องครัวครบ

ชุด 

- 150,000 

อบต 

- ประชาชนในหมูบานมี

เครื่องครัวไวใชในงาน

ตางๆ 

สํานักปลัด 

229 โครงการอุดหนุนกลุมหัตกรรม

กระถางไมดอกไมประดับ หมูที่ 

11 

 

เพื่อจัดซื้อบล็อกกระถางเพิม่,

อุปกรณในการผลิต 

จํานวน 1กลุม 50,000 

อบต 

- - ประชาชนรูจักใชเวลาวาง

เปนประโยชนเพิ่มรายได 

สํานักปลัด 

230 โครงการปรับปรุงรานคา

สวัสดิการตํารวจ 

เพื่อการใหบริการที่ด ี จํานวน 1 กลุม 30,000 

อบต 

- - รานคามีสินคาใหบริการแก

ลูกคา 

สํานักปลัด 



231 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

กรีดยางถูกวิธี 

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรกรดี

ยางถูกวิธี 

จํานวน 1ครั้ง - 50,000 

อบต 

- ประชาชนที่เขารวมกรีด

ยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

232 โครงการสงเสริมคุณภาพอยาง

แผน 

เพื่อใหความรูและปรับปรุง

คุณภาพยาง 

จํานวน 1 ครั้ง - 100,000 

อบต 

- ประชาชนนําความรูไป

ปรับปรุงคุณภาพยาง 

สํานักปลัด 

233 โครงการสงเสริมการปองกันและ

กําจัดศัตรูไมผล 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจและปองกันโรค 

จํานวน 55 คน 

 

- 22,000 

อบต 

- ประชาชนสามารถเพิ่ม

ผลผลิต 

สํานักปลัด 

 

234 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา เพื่อใหประชาชนมีความรู

ดานการเลี้ยงปลา 

จํานวน 55 คน - - 40,000 

อบต 

ประชาชนสามารถเพิ่ม

ผลผลิต 

สํานักปลัด 

235 โครงการสมทบกองทุนหมนุเวียน

ตําบล 

เพื่อสนับสนุนดานการเงนิ

ใหแกกลุมตางๆ 

จํานวน 11 หมูบาน - 500,000 

อบต 

- กลุมตางๆมเงินทุนหมนุ

เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

236 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพการ

จัดทําบัญชีกลุม 

เพื่อใหกลุมตางๆจัดทําบัญชี

ไดถูกตอง 

จํานวน 1ครั้ง 70,000 

อบต 

- - กลุมไดทําบัญชีที่ถูกตอง สํานักปลัด 

237 โครงการอุดหนุนผูใชน้ําประปา

บนควนหวยวน หมูที่ 4 

เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดรับ

ความสะดวกและมีน้ําใชอยาง

พอเพียง 

จํานวน 40 หลังคา

เรือน 

- 10,000 

อบต 

- ผูใชน้ําในชุมชนบนควน

หวยวนไดใชน้ําอยางทั่วถึง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลและสรางเครือขายประชาธิปไตย 

   4.1 แนวทางการพัฒนาปรบัปรุงสถานทีป่ฎิบตัิงานใหพรอมตอการปฏิบตัิภารกิจของบุคลากร 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

238 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศนองคการ

บริหารสวนตําบลกะปาง 

เพื่อใหเปนสถานที่นาติดตอ

ราชการ 

 

องคการบริหารสวน

ตําบล 

 

500,000 

อบต 

 

- - 

 

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร

จัดการ 

สํานักปลัด 

 

 

239 โครงการพัฒนาองคกรเชิง

บูรณาการ 

เพื่อตระหนักในบทบาทในการ

ทํางาน 

คณะผูบริหาร,สมาชิก 

อบต,พนักงาน, 

100,000 

อบต 

- - เพิ่มศักยภาพในการบริหาร

จัดการ 

สํานักปลัด 

240 โครงการกอสรางอาคารโรงรถ 

อบต 

เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอย จํานวน1หลัง 200,000 

อบต 

- - พนักงานและผูมาติดตอ

ราชการมีสถานที่จอดรถ 

สํานักปลัด 

 

    4.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

    

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

241 โครงการจัดทําทําวารสาร อบต. 

 

เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและ

ผลการดําเนินของอบต 

จํานวน 1 ครั้ง 

 

100,000 

อบต 

- 

 

- 

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 

 



 

    4.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบคุลากรองคการบริหารสวนตําบลกะปางทัง้ทางดานการปฏิบัตงิาน ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

242 

 

 

 

โครงการฝกอบรมและทัศนะ

ศึกษาดูงานภาคเหนือ/ภาค

อีสาน/สมาชิกผูบริหาร 

 

เพื่อใหสมาชิก/ผูบริหารไดมี

ความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่ตนเอง 

จํานวน 30 คน

ระยะเวลา4วัน 

ภาคเหนือ/ภาคอีสาน 3

วัน รวม7วัน 

350,000 

อบต 

- - สมาชิก/ผูบริหารไดมี 

ความรูดานฎหมาย 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

243 

 

 

 

โครงการฝกอบรมดาน

คุณธรรมและจริยธรรมในการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

จํานวน 30 คน 200,000 

อบต 

- - การปฏิบัติงานของบุคลากร

และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 

 

 

    4.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

244 

 

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 

 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

จํานวน  550  คน 

 

150,000 

อบต 

- - ประชาชนมีสวนรวมมาก

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

245 

 

การประชุมประชาคมตําบล/

เวทีชาวบาน 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

จํานวน 500 คน 

 

150,000 

อบต 

- - ประชาชนมีสวนรวมมาก

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 



246 

 

โครงการสัมมนาทองที่/

ทองถิ่น/อําเภอ 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

จํานวน 12 ครั้ง 

 

300,000 

อบต 

- - ประชาชนมีสวนรวมมาก

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

247 โครงการอุดหนุนศูนยรวบ

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

ระดับอําเภอ (อําเภอทุงสง) 

เพื่อรวมบูรณาการการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 

อบต 

- - ประชาชนมีสวนรวมมาก

ยิ่งขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

    4.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการบริการประชาชน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

248 

 

โครงการปรับปรุง/พัฒนา

สํานักงาน 

เพื่อพัฒนาสํานัก/สวนให

พรอมในการปฏิบัติหนาที ่

จํานวน 1 ครั้ง 80,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับบริการที่

รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

 

249 โครงการสรางแรงจูงใจในการ

ชําระภาษแีละคาธรรมเนียม 

ประจําป2553 

เพื่อสรางแรงจงูใจใหแกผูมา

ชําระและคาธรรมเนียมใน

การจัดเก็บภาษี 

เจาของกิจการ/เจาของ

ปาย/เจาของทีด่ิน 

จํานวน 1,500 คน 

30,000 

อบต 

- ประชาชนมีความเขาใจและ

เต็มใจที่จะชําระภาษ ี

 

สวนการ

คลัง 

 

 

250 โครงการบริการสํารวจภาษี

บํารุงทองที่ ป 2553 

เพื่อออกสํารวจภาษีบํารุง

ทองที่ที่อยูในขาย 

จํานวน 11 หมูบาน 10,000 

อบต 

- - จํานวนบอดผูเสียภาษมีี

จํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 

สวนการ

คลัง 



   

  4.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

251 

 

โครงการสงเคราะห

ผูประสบภัย 

เพื่อใหพรอมตอการบรรเทา

สาธารณภัยตางๆ 

จํานวน 11 หมูบาน 110,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับความ

ชวยเหลืออยางเต็มที่ 

สํานักปลัด 

 

252 โครงการฝกอบรม อปพร./กูภัย เพื่อพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานความชวยเหลือ

เบื้องตน 

จํานวน 1ครั้ง 200,000 

อบต 

       -            - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 

 

253 โครงการจัดเวรยามอปพร เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ตลอดปงบประมาณ 50,000 

อบต 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในการรักษาทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

254 โครงการเจ็ดวนัอันตราย เพื่อรักษาความปลอดภัยและ

ทรัพยสิน 

วันปใหม/วันสงกรานต 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีความปลอดภยั

ในการเดินทาง 

สํานักปลัด 

 

4.7  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตยของผูนํา 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

255 

 

โครงการฝกอบรมใหความรู

ดานประชาธิปไตย 

เพื่อใหผูนํารูหลักบริหารตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

ผูบริหาร/สมาชิก 110,000 

อบต 

- - ผูบริหาร/สมาชิกมีความรู

ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 



256 โครงการฝกอบรมใหความรู

ดานประชาธิปไตยกับการ

ปฎิบัติหนาที่ของพนักงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานความชวยเหลือ

เบื้องตน 

พนักงาน/ลูกจาง 

จํานวน 50คน 

200,000 

อบต 

พนักงานสามารถปรับการ

ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร ดานการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนนุการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

257 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณศนูยการเรียนชุมชน

ตําบลกะปาง 

เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณศูนย

สวยงาม 

พื้นที่บริเวณรอบอาคาร

และจัดสวนยอมบริเวณ

หนาอาคารศูนยการ

เรียนรูชุมชนจาํนวน 2 

จุด 

21,400 

อบต 

- - ศูนยการเรยีนรูสวยงามและ

รมรื่น 

สํานักปลัด 

 

258 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมโรงเรียนวดักะโสม 

เพื่อใหนักเรยีนมีระเบียบ

วินัย/มีจิตสาธารณะ 

นักเรียนโรงเรียนวดักะ

โสม ป.4-ม.3 

40,000 

อบต 

    นักเรียนนําหลักใน

พระพุทธศาสนามาใช 

พัฒนาจิตใจ 

สํานักปลัด 

 

259 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดกะโสม 

เพื่อใหนักเรยีนมีอาหาร

รับประทาน 

นักเรียนโรงเรียนวดักะ

โสม 

624,000 

อบต 

        -             - นักเรียนไดรับประทาน

อาหารถูกสุขลักษณะ 

สํานักปลัด 



260 โครงการหองสมุดโรงเรียนวัด

กะโสม 

เพื่อเปนแหลงรวบรวม

หนังสือและใหบริการ

หนังสือ 

โรงเรียนวัดกะโสม -     1,000,000 

     อบต 

              -  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สํานักปลัด 

261 โครงการเขาคายแรมคืน ลูกเสือ 

เนตรนารีศูนยเครือขายการศึกษา

ที่ 4 

เพื่อเสริมสรางความมี

ระเบียบวินยั 

 

โรงเรียนวัดกะโสม 100,000 

อบต 

          -                    - กเรียนมีประสบการณและม ี

ักษะในการเรียน 

สํานักปลัด 

262 โครงการพัฒนาคุณธรรมตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนคลองตูก 

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

คานิยมในการดํารงชีวิต 

นักเรียนโรงเรียนคลอง

ตูก 

 

-        30,000 

      อบต 

             - นักเรียนไดเรียนรูการดําเนนิ 

ชีวิตตามแนวพระราชดําร ิ

สํานักปลัด 

263 

 

โครงการหองเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคลองตูก 

เพื่อพัฒนาหองเรียน ครู/บุคลากรทางการ

ศึกษาในการยกระดับ

การศึกษา 

- 259,000 

อบต 

- ผูเรียนมีการพฒันาดานICT

เพิ่มคุณภาพและพัฒนาคร ู

สํานักปลัด 

 

264 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปละ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนคลองตูก 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

สรางคันกั้นดนิแบบ

ขั้นบันไดตอเติมจาก

ของเดิมระยะทาง 90 

เมตร ปลูกตนไมโตเร็ว 

        -     140,000 

     อบต 

  - โรงเรียนมีสิ่งแวดลอมใช

เปนแหลงเรียนรู 

 

สํานักปลัด 

 

 

265 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนคลองตูก 

เพื่อใหนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหาร 

 

นักเรียนโรงคลองตูก 351,000 

อบต 

             - - นักเรียนไดรับประทานอาหาร

ครบ5หมู 

สํานักปลัด 



266 โครงการคอมพิวเตอรสื่อการ

เรียนรูทันสมัยและหองสมุด

อีเลคทรอนิกเพื่อประชาชน

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อใหนักเรยีน ป.1-ป.6และ

ประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู

ดานคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรขนาด

1.7 GBพรอมโตะเกาอี้

ติดตั้งอินเตอรเน็ตและ

เชื่อมตอระบบ

อินเตอรเนต 

180,000 

อบต 

           - - นักเรียนประชาชนไดคนควา

หาความรูตางๆ 

สํานักปลัด 

267 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนและสื่อสนับสนุนการ

เรียนรูของประชาชนโรงเรียน

บานพูน 

เพื่อพัฒนาความรูและการ

เรียนรูแลกเปลีย่น 

จัดซื้อเครื่องโปรเจ็ค

เตอรพรอมอุปกรณ

จํานวน 1ชุดติดตั้ง

อินเตอรเน็ต 

-  40,000 

   อบต 

 - นักเรียนไดรับความรูและ

เพิ่มพูนประสบการณการ

เรียนรู 

สํานักปลัด 

268 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ

บริหารงานขอมูลสารสนเทศ

ชนิดพกพา   NOTEBOOK)

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อพัฒนาคณุภาพดานการ

จัดเก็บขอมูล 

คอมพิวเตอรNottbook 

จํานวน 1 เครื่อง 

-  30,000 

 อบต 

 - สามารถบริหารขอมูลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

269 โครงการFun With English 

Camp(สนุกกบัคายภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อฝกทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนบาน

พูน 

33,000 

อบต 

- - นักเรียนมีความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

270 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมบานพูน 

เพื่อใหนักเรยีนมีระเบียบวินยั นักเรียนโรงเรียนบาน

พูน 

ป.3-ม.3 

   30,000 

  อบต 

   -    - นักเรียนไดรับความรูและหลัก

ศาสนามาปรับใชกับการเรยีน 

สํานักปลัด 



271 โครงการอาหารเสริมนม

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อใหนักเรยีนไดดื่มนม นักเรียนโรงเรียนบาน

พูน 

200,000 

อบต 

          -         - นักเรียนไดรับการดื่มนม สํานักปลัด 

272 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อใหนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหารถูกลักษณะ 

นักเรียนโรงเรียนบาน

พูน 

260,000 

อบต 

          -          - นักเรียนไดรับประทานอาหาร

ตามหลักโภชนาการ 

สํานักปลัด 

273 โครงการบริการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยโรงเรียนบานพูน 

นักเรียนและครูในโรงเรียนมี

สุขภาพอนามยัด ี

นักเรียน/ครู - 40,000 

      อบต 

         - นักเรียน/ครูมีสุขภาพอนามยัที่

ดี 

สํานักปลัด 

274 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโรงเรียนบานพนู 

เพื่อใหนักเรยีนเกิดความ

สนใจกระตือรือรนในการ

เรียน 

นักเรียน/ครู           -      20,000 

        อบต 

         - นักเรียน/ครูไดเรียนรูและองค

ความรูดวยตนเอง 

สํานักปลัด 

275 โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนทางไกลผานดาวเทยีม

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อแกไขปญหาการขาด

แคลนครูอุปกรณการเรียน

การสอน 

ติดตั้งอุปกรณรับ

สัญญาณดาวเทียม จาก

โรงเรียนไกลกังวล 

-       60,000 

        อบต 

- นักเรียนมีโอกาสไดเรียนอยาง

เต็มที่ 

สํานักปลัด 

276 โครงการเปดโลกทัศนวิชาการ

โรงเรียนบานพูน 

เพื่อใหนักเรยีนไดมีความรู

และมีทักษะดานตางๆ 

นักเรียนโรงเรียนบาน

พูน 

 

 

 75,000 

    อบต 

- นักเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ 

สํานักปลัด 

277 โครงการอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กออนคายเทพสตรีฯ 

เด็กออนในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับประทานอาหาร

ตามหลักโภชนาการ 

เด็กเล็กศนูยพฒันาเด็ก

เล็ก 

450,000 

อบต 

- - เด็กเล็กไดรับประทานอาหาร

กลางวันที่มีคณุคา 

สํานักปลัด 

278 โครงการเขาคายจริยธรรม

โรงเรียนในตําบล 

เพื่อใหนักเรยีนเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนในตําบลกะปาง

500 คน 

200,000 

อบต 

             - - นักเรียนสามารถนําสิ่งที่ได

อบรมมาใชในการเรียน 

สํานักปลัด 



279 โครงการหนูนอยบัณฑิต

ประจําปการศกึษา 2553ศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก 

เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใน

สถาบันของตนเอง 

ผูปกครอง/นักเรียนศูนย

ลานชาง/คลองตูก 

100,000 

อบต 

           - - นักเรียนไดรูคณุคาและศรัทธา

ตอสถาบัน 

สํานักปลัด 

280 โครงการภูมิปญญาศาสนา

วัฒนธรรมนําใจนอง 

 

เพื่อใหชุมชนรวมกิจกรรม

และจัดกระบวนการเรียนรู 

เด็กเล็ก/ผูดแูลเด็ก/

ผูปกครองจํานวน 210

คน 

- 30,000 

อบต 

- ชุมชนรวมกจิกรรมจัด

กระบวนการเรียนรูและเขาใจ

ชีวิตมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

281 โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดอบต 

เพื่อใหชุมชนไดเขารวม

กิจกรรมตางๆกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เด็กเล็ก/ผูดแูลเด็ก/

ผูปกครองจํานวน 210

คน 

30,000 

อบต 

- - เด็กเล็ก/ผูดแูลเด็ก/ผูปกครองมี

ความเขาใจซึ่งกันและกันมาก

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

282 โครงการอุดหนุนการแขงขนั

ทักษะทางวิชาการ 

เพื่อเพิ่มและพฒันาทักษะทาง

วิชาการ 

 

จํานวน1 ครั้ง 100,000 

อบต 

- - นักเรียนมีขวญัและกําลังใจใน

การศึกษาเพิ่มเติม 

สํานักปลัด 

283 โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู

ที่ 1-11 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร 

เครื่องเสียงพรอมลําโพง

และไมค 1ชุด 

-    100,000 

อบต    

- ประชาชนไดทราบขอมูล

ขาวสาร 

สํานักปลัด 

284 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเขา

คายลูกเสือ เนตรนารีในเขต

ตําบล 

 

เพื่อใหนักเรยีนไดทํา

กิจกรรมการเรยีนรูตางๆ 

จํานวน 1ครั้ง 50,000 

อบต 

- - นักเรียนไดเรียนการดําเนิน

ชีวิตรวมกับผูอื่น 

สํานักปลัด 

285 โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนโรงเรียนในตําบล 

เพื่อใหเด็กมพีฒันาการดาน

การเรียนการสอนเพิ่มมากขึน้ 

เด็กเล็ก/ผูดแูลเด็ก/

ผูปกครองจํานวน 210

คน 

30,000 

อบต 

- - นักเรียนมีขวญัและกําลังใจใน

การศึกษาเพิ่มเติม 

สํานักปลัด 



286 โครงการระดมความรู

ผูปกครอง/ศพด 

เพื่อรับความคดิเห็นของ

ผูปกครอง 

จํานวน2ศูนย - 50,000 

อบต 

- เด็กไดรับการพัฒนาที่สมวยั สํานักปลัด 

287 โครงการกอสรางศูนยการเรยีนรู

สรางรายไดใหกับชุมชน หมูที่ 1 

เพื่อสงเสริมความรูดานตางๆ

ในการประกอบอาชีพ 

จํานวน 1ศูนย - - 100,000 

อบต 

ประชาชนไดมีความรูและ

พัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

288 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานคลองตูกพรอมฝา

เพดานหมูที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยในชวีิต

ของเด็กในศูนย 

จํานวน1ศูนย - 120,000 

อบต 

- เด็กในศูนยมีความปลอดภยั

ในการเรยีนมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

289 โครงการกอสรางศูนยการเรยีนรู

ชุมชน หมูที่ 3 

เพื่อสงเสริมและใหความรู

ดานตางๆ 

กวาง8.00เมตร 

ยาว15.00เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - 200,000 

อบต 

ประชาชนมีความรูดานตางๆ

มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

290 โครงการอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กคายเทพฯหมูที่ 11 

เพื่อใหนักเรยีนในศนูยมี

สุขภาพด ี

จํานวน1ศูนย 45,000 

อบต 

- - เด็กไดรับอาหารถูกหลัก

โภชนาการ 

สํานักปลัด 

291 โครงการสนับสนุนอุปกรณ

เครื่องเลนเด็กเล็กหมูที่ 2,8,9,11 

เพื่อใหเด็กมีอุปกรณการเลน

ที่เพียงพอ 

จํานวน 4ชุด - 200,000 

อบต 

- เด็กมีอุปกรณเครื่องเลนที่

เพียงพอ 

สํานักปลัด 

292 โครงการกอสรางทางเทาหนา

โรงเรียนไสไพ หมูที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยในชวีิต

ของนักเรียน 

กวาง 40.00 เซนติเมตร 

ยาว 100.00เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- 120,000 

อบต 

- เด็กนกัเรียนมคีวามปลอดภยั

มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

293 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

(ศพด) 

เพื่อสงเสริมและใหความรู

ดานตางๆแกเด็ก 

จํานวน 1ครั้ง - 30,000 

อบต 

- เด็กไดมีการเรยีนรูและ

ประสบการณ 

สํานักปลัด 



294 โครงการเยี่ยมบานนักเรยีน เพื่อแสดงความรัก

ความสัมพันธระหวางบาน

กับโรงเรียน 

จํานวน 2ศูนย - 10,000 

อบต 

- ครูผูปกครองและนักเรยีนมี

ความสัมพันธที่ดี 

สํานักปลัด 

295 โครงการสานสัมพันธบาน/

โรงเรียน 

เพื่อสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางบาน/โรงเรียน 

จํานวน 2ศูนย - 30,000 

อบต 

- ครู/ผูปกครองมีความสัมพันธ

ที่ดี 

สํานักปลัด 

 

296 โครงการออมทรัพย เพื่อใหนักเรยีนรูจักการออม จํานวน 2ศูนย 10,000 

อบต 

- - นักเรียนมีนิสัยการออม สํานักปลัด 

297 โครงการจัดบรรยากาศใน

หองเรียนและสภาพแวดลอม 

เพื่อใหมหีองเรียนที่มีมุม

ประกอบการเรียนการสอน 

มุมประสบการณอยา

นอย 3มุม 

80,000 

อบต 

- - นักเรียนมีมุมประสบการณ

การเลนการเรยีนรูอยางมี

ความสุข 

สํานักปลัด 

298 โครงการอาหารเสริม (นม)

โรงเรียน/ศพด 

เพื่อใหนักเรยีนมีอาหารเสริม

(นม)รับประทาน 

โรงเรียน4โรงเรียน 

ศูนย2ศูนย 

10,000,000 

อบต 

- - นักเรียนและเด็กเล็กไดรับ

อาหารครบถวน 

สํานักปลัด 

299 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียน/ศพด 

เพื่อใหเด็กมีอาหารกลางวัน

รับประทาน 

จํานวน 2ศูนย 

โรงเรียน4โรงเรียน 

9,000,000 

อบต 

- - นักเรียนและเด็กเล็กได

รับประทานอาหาร 

สํานักปลัด 

300 โครงการจัดหาวัสด-ุอุปกรณ

การศึกษา 

เพื่อใหมีสื่อการเรียนการ

สอน 

จํานวน 2ศูนย 200,000 

อบต 

- - เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักปลัด 

 

301 โครงการกอสรางศูนยอบรม

สารสนเทศพรอมอุปกรณ

คอมพิวเตอร หมูที่ 9 

เพื่อจัดหาสื่อที่เกี่ยวของและ

ทันสมัย 

จํานวน 1ศูนย 10,000 

อบต 

- 100,000 

อบต 

เปนแหลงคนควาหาความรู สํานักปลัด 

302 โครงการปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียนวัดกะโสม 

เพื่อคนควาหาความรูดาน

ตางๆ 

จํานวน1แหง - 200,000 

อบต 

- นักเรียนมีสถานที่คนหา

ความรู 

สํานักปลัด 



303 โครงการกอสราง/ปรับปรุงรั้ว

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กลานชาง/

คลองตูก 

เพื่อความปลอดภัย จํานวน 2ศูนย - 200,000 

อบต 

- เด็กไดรับความปลอดภัย สํานักปลัด 

304 โครงการวันเดก็แหงชาต ิ เพื่อสงเสริมดานสันทนาการ

ใหแกนกัเรียน 

จํานวน 1ครั้ง 300,000 

อบต 

- - ประชาชนผูปกครองเห็น

ความสําคัญกับลูกหลาน 

สํานักปลัด 

305 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง 

หมูที1่0 

เพื่อใชในการประชาสัมพันธ

ขาวสาร 

จํานวน1ชุด 30,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสารตางๆ 

สํานักปลัด 

306 โครงการเปดโลกทัศนเด็ก

ปฐมวัย 

เพื่อสงเสริมIQและEQเด็ก

ปฐมวัย 

จํานวน 210 คน 85,000 

อบต 

- - นักเรียน,ผูปกครอง,ครูได

สรางความสัมพันธ 

สํานักปลัด 

307 โครงการกอสรางถนนโรงเรียน

บานพูน 

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทาง1,500 เมตร -        200,000 

        อบต 

- นักเรียน,ครูมีความสะดวก สํานักปลัด 

308 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้ครูและ

นักเรียน ร.ร.ราชประชาฯ6 

เพื่อใหเพียงพอตอการใชจัด

กิจกรรมและสงเสริมพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

โตะเกาอี้ครู 30  ชุด 

โตะเกาอี้นกัเรยีน200 ชุด 

        -   225,000 

    อบต 

- ครูและนักเรยีนมีโตะเกาอีใ้น

การเรียนการสอนอยาง

เพียงพอ 

สํานักปลัด 

309 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ร.ร.ราชประชาฯ6 

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและ

ฝกทักษะอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

พัฒนาศูนยการเรียนรู

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 1 ศูนย 

125,000        

อบต 

             -   - มีแหลงเรียนรูตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้ออํานวย

ตอการเรียนรู 

สํานักปลัด 

310 โครงการจัดหาและบํารุงรักษา

เครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ร.ร.ราชประชาฯ6 

นักเรียนปฐมวยัไดรับการ

พัฒนาอยางเตม็ศักยภาพ 

ปรับปรุงซอมแซม

เครื่องเลนและจัดซื้อ

เครื่องเลนสนามเพิ่มเติม 

 150,000        

อบต 

             -   - นักเรียนไดเรียนรูอยางสมดุล

และมีความสขุในการเรียนรู 

สํานักปลัด 

 

 

 



  5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนนุการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

311 

 

โครงการจัดกจิกรรมวันสําคญั

ของชุมชน 

เพื่อใหเด็กไดการเรียนวัน

สําคัญและกิจกรรมที่

เกี่ยวของ 

จํานวน 4โรงเรียน      - 100,000 

อบต 

- เด็กมีความหวงแหนใน

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 

312 โครงการจัดงานวันกตัญ ู เพื่อสงเสริมการมีความ

กตัญูกตเวทตีอผูสูงอายุ 

จํานวน 1ครั้ง   300,000 

      อบต 

- - ผูสูงอายุมีขวัญและกําลังใจ 

 

สํานักปลัด 

 

313 โครงการเขาคายจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

จํานวน1ครั้ง    100,000 

    อบต 

- - นักเรียนมีศีลธรรมและ

จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

314 โครงการอุดหนุนสภา

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่น จํานวน11หมูบาน    300,000 

     อบต 

- - ประชาชนเหน็ความสําคัญ

และหวงแหนใน

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

315 โครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูรอน 

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 1ครั้ง   50,000 

   อบต 

- - นักเรียนไดรูและนําคําสอน

มานําใชในชีวติ 

สํานักปลัด 

316 โครงการจัดกจิกรรมวันสําคญั

ประจําทองถิ่น(วันสารทเดือน

สิบ) 

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่น จํานวน11หมูบาน    200,000 

   อบต 

- - ประชาชนใหความสําคัญ

และอนุรักษประเพณ ี

สํานักปลัด 

317 โครงการอุดหนุนกลุมกลองยาว 

หมูที1่ 

เพื่อสงเสริมอนุรักษกลุม

กลองยาว 

จํานวน1กลุม - 30,000 

อบต 

 ประชาชนในทองถิ่นเห็น

ความสัญและอนุรักษ 

สํานักปลัด 



318 โครงการจัดตัง้และฝกอบรม

กลุมกลองยาวหมูที่ 3 

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่น จํานวน 1กลุม     - 50,000 

อบต 

- ประชาชนเหน็ความสําคัญ

และหวงแหนใน

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

319 โครงการจัดซื้ออุปกรณ

ขันหมาก หมูที่ 3 

เพื่อใชในงาน จํานวน 1 กลุม - 20,000 

อบต 

- มีอุปกรณขันหมากไว

บริการประชาชน 

สํานักปลัด 

320 โครงการจัดซื้อกลองยาวชุด

ใหญหมูที่ 10 

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่น กลองยาวชดุใหญพรอม

คียบอรด 

100,000 

อบต 

- - ประชาชนเหน็ความสําคัญ

และหวงแหนใน

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

321 โครงการเขาวัด ตักบาตร ฟง

ธรรม รับวันปใหม 

เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันปใหม จํานวน 850 คน 77,500 

อบต 

- - เด็ก,เยาวชน,และประชาชน

ทั่วไปรูจักการเขาวัดทําบุญ

ทํามาน 

สํานักปลัด 

322 โครงการจัดซื้อกลองยาวชุด

ใหญหมูที่ 10 

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่น กลองยาวชดุใหญพรอม

คียบอรด 

   100,000 

      อบต 

- - ประชาชนเหน็ความสําคัญ

และหวงแหนใน

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

323 โครงการตามยุทธศาสตร

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

(เทศกาลนครโลก) 

เพื่อกระตุนใหเด็ก เยาวชน

และประชาชนเห็น

ความสําคัญและรวมมือกัน

สืบสานและสืบทอด 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป 

100,000 

อบต 

- - เด็ก เยาวชนและประชาชน

เห็นความสําคัญใน

วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 

 

         90 

 

 



 5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนนุบํารุงรักษา บูรณะศาสนสถาน 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

324 

 

โครงการปรับปรุงศาลาคูเมรุ 

หมูที่ 1 

เพื่อบํารุงรักษาศาสนสถาน จํานวน1หลัง            - 300,000 

อบต 

- ประชาชนในหมูบานไดใช

ประโยชน 

สํานักปลัด 

 

325 โครงการกอสรางโรงครัววัด 

หมูที่ 6 

เพื่อใหมีโรงครัวที่แข็งแรง กวาง8.00เมตร 

ยาว16.00เมตร 

 

- - 600,000 

อบต 

ประชาชนไดใชประโยชน 

 

สํานักปลัด 

 

326 โครงการปรับปรุงรักษาถ้ําแรด 

หมูที8่ 

 

เพื่อสงเสริมสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 1แหง - 500,000 

อบต 

- ประชาชนมีสถานที่

ทองเที่ยว 

สํานักปลัด 

 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนนุการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

327 

 

โครงการฝกอบรมผูนําศาสน

พิธี 

เพื่อสงเสริมอนุรักษผูนํา

ศาสนา 

จํานวน7วัด            - 30,000 

อบต 

- เด็กและประชาชนทั่วไปได

สืบทอดและอนุรักษ 

สํานักปลัด 

 

328 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ละหมาด หมูที่ 9,11 

เพื่อใหมีประชาชนไดมี

สถานที่ปฎิบัติศาสนกิจ 

จํานวน 1หลัง 300,000 

อบต 

-   - ประชาชนไดใชประโยชน 

ในการปฏิบัตศิาสนกิจ 

สํานักปลัด 

 

 



6.ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

  6.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเปนตําบลนาอยู 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

329 

 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติเพื่อลดภาวะโลกรอน

(ตามแนวพระราชดําริ/พระราช

เสาวนีย) 

เพื่อลดภาวะโลกรอน จํานวน 2 ครั้ง 100,000 

อบต 

- - ประชาชนไดรับประโยชน

จากการปลูกปาไมและลด

ภาวะโลกรอน 

สํานักปลัด 

 

 

6.2 แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบรอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

330 โครงการเก็บขยะมูลฝอย  

หมูที่ 3 

เพื่อความสะอาดเรียบรอย หมูที่ 3 - 200,000 

อบต 

- ประชาชนมีสุขลักษณะใน

การดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

331 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ 

หมูที่ 5 

เพื่อความสะอาดเรียบรอย จํานวน 1 แหง - - 1,000,000 

อบต 

ประชาชนมีสุขลักษณะใน

การดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

332 โครงการจัดซื้อถังขยะโรงเรียน

ในเขตตําบล 

เพื่อความสะอาดเรียบรอย จํานวน 60ใบ 

ขนาด 60 ลิตร 

- - 60,000 

อบต 

โรงเรียนมีความสะอาด

เรียบรอย 

สํานักปลัด 

333 โครงการฝกอบรมปลูกฝงการ

บริหารขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

เพื่อปลูกฝงการดูแลและ

จัดการขยะมูลฝอย 

จํานวน 1 ครั้ง  

จํานวน 150 คน 

- 50,000 

อบต 

- ประชาชนมีความรูในการ

จัดการขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 



334 โครงการปรับปรุงที่วางถังขยะ

และจัดซื้อถังขยะ พรอมทีว่าง

ถังขยะ หมูที่  9 

เพื่อความสะอาดเรียบรอย ปรับพื้นที่ใหเรียบลาด

คอนกรีตถังขยะขนาด

200 ลิตรจํานวน 160 ลูก 

200,000 

อบต 

- - ชุมชน/หมูบานมีความ

สะอาดเรียบรอย 

สํานักปลัด 

 

335 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา  

หมูที่ 11 

เพื่อใชในการตัดหญา แบบสะพาย 

จํานวน 30 เครื่อง 

- 200,000 

อบต 

- บานเมืองสะอาดเรียบรอย 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 6 

บัญชีโครงการเกินศักยภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลกะปาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ สอดคลองกับขอบเขต

ประเภทโครงการที่เกิน

ศักยภาพของอปท 

 

เหตุผลความจาํเปน

ที่ตองเสนอโครงการ 

1 โครงการลาดยางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สายบานนางผอง-สนามกาหมูที่ 8 ลานชาง ตําบลกะ

ปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

ตําบลใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อขนสงสินคา

การเกษตรออกสูตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

2,500,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 1,300 

เมตรใชงบประมาณ 

2,500,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

500 ครัวเรือนของ

ตําบลกะปาง/

เทศบาลตําบลที่วัง

จํานวน 1,000 คน 

2 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน

หนองใหญ-คลองใหม หมูที ่4,6 ตําบลกะปาง อําเภอ

ทุงสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อนําผลผลิตทางการ

เกษตรสงถึงมือผูบริโภค

ไดอยางรวดเรว็ 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

2,250,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 1,500 

เมตรใชงบประมาณ 

2,250,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

600 ครัวเรือนของ

หมูที่ 4,6จํานวน 800 

คน 

 



 

3 โครงการลาดยางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สายนาคงยาจากสามแยกบานนางวิรัตนใจกระจาง-

หัวสะพานรัษฎา หมูที่ 1 ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง 

จังหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

อําเภอใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อขนสงสินคา

การเกษตรออกสูตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนา 0.05 เมตรพรอมฝงทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

Ø1.00x1.00 เมตร จํานวน3

จุด จุดที1่ วางทแยงมุม 2 

แถว จํานวน 24 ลูก จุดที่ 2 

จํานวน 2 แถว จํานวน 16 

ลูก จุดที่ 3 จํานวน 1 แถว 

จํานวน 8 ลูกและทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 

Ø0.8 0x1.00 จํานวน 1 จุด 

จํานวน 8 ลูก 

2,600,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 1,300 

เมตรใชงบประมาณ 

2,600,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

620 ครัวเรือนของ

อําเภอทุงสงและ

อําเภอรัษฎาจํานวน 

800 คน 

4 โครงการราดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรตีสายบาน

ลานชาง หมูที่ 8 เขตคลองตูก หมูที่ 2 หมูที่ 8 ตําบล

กะปาง อําเภอทุงสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

4,300,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 2,400 

เมตรใชงบประมาณ 

4,300,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

400-500 คนของ 2 

หมูบาน 

 

 



 

5 โครงการลาดยางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สายบานกะโสมใต-หนาเขื่อน หมูที่ 6  ตําบลกะปาง

อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

อําเภอใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

3,000,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 2,000 

เมตรใชงบประมาณ 

3,000,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน  

400 คน 

6 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน

บนควนหวยวน หมูที่ 4 ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง 

จังหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

4,500,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 3,000 

เมตรใชงบประมาณ 

4,500,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

300 คน 

7 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน

นายสุเทพ-นายเสวี(ตอนสุดทาย) หมูที่ 7 ตําบลกะ

ปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

4,500,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 3,000 

เมตรใชงบประมาณ 

4,500,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชนทั้ง 2 หมูบาน 

ประชาชนจํานวน 

300-500 คนใน

หมูบานและพืน้ที่

ใกลเคียง 

 



 

8 โครงการลาดยางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สายบานนางเพ็ญศรี แทนสุข บานผูใหญวชิัยเรือง

จรัส หมูที่ 2  ตําบลกะปางอาํเภอทุงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.05 เมตรพรอมฝงทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

Ø0.80x1.00 เมตร จํานวน2

จุด จุดๆละ1แถวๆละ8ลูก 

2,730,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 1,400 

เมตรใชงบประมาณ 

2,730,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

200-400 คนของ 2 

หมูบาน 

9 โครงการราดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรตีจากสาม

แยกปาสงวนเขาทอนไมงาม-บานนายเผี้ยง หมูที่ 2  

ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,570 เมตร 

หนา 0.05 เมตรยกระดับผิว

จราจรพรอมฝงทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

Ø0.80x1.00 เมตร จํานวน6

จุด จุดที่ 1 จํานวน 1 แถว

จาํนวน 8ลูก จุดที่ 2จํานวน 

1 แถว จํานวน 8 ลูกจุดที่ 3 

จํานวน 2 แถว รวม 16 ลูก 

จุดที ่4 จํานวน 1แถว รวม 8 

ลูก 

3,160,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 1,570 

เมตรใชงบประมาณ 

3,160,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

400-500 คนของ 2 

หมูบานและพืน้ที่

ใกลเคียง 

 

 

 



 

10 โครงการลาดยางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สายบานนายยวน แกวสุกใส-เขตถนน หมูที่ 2 หมูที่ 1 

ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว2,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตรพรอมฝงทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

Ø0.80x1.00 เมตร จํานวน5

จุด จุดๆละ1แถวๆละ8ลูก

และ Ø1.00x1.00 เมตร 

จํานวน1แถวๆละ8ลูก 

5,125,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 2,500 

เมตรใชงบประมาณ 

5,125,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

200-400 คนของ 2 

หมูบานและพืน้ที่

ใกลเคียง 

11 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายแยก

บานนางทรัพย-บานนางจารณุี  หมูที่ 1ตําบลกะปาง 

อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนา 0.05 เมตรยกระดับผิว

จราจรพรอมฝงทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

Ø0.80x1.00 เมตร จํานวน5

จุด ๆละ1แถวๆละลูก 

2,567,500 บาท 

เงนิสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง 1,300 

เมตรใชงบประมาณ 

2,567,500 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

200-400 คนของ 2 

หมูบานและพืน้ที่

ใกลเคียง 

12 โครงการลาดยางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายควน

ปลิง-ถนนสายหนองใหญ(ตอนที่ 2) หมูที่ 4 ตําบลกะ

ปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.05 

4,700,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง2,500 

เมตรใชงบประมาณ 

4,700,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

600 ครัวเรือน

จํานวน 5,500 คน

ของ 2 หมูบานและ

พื้นที่ใกลเคยีงใช

เสนทาง 



 

13 โครงการลาดยางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

สายบานทาเลน-บานพูน หมูที่ 10 ตําบลกะปาง 

อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

1.เพื่อใหประชาชน 2 

หมูบานใชสัญจรไปมา 

2.เพื่อใหราษฎร2หมูบาน

ไดขนสงสินคาออกสู

ตลาด 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว1,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

3,000,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ระยะทางกอสราง1,500 

เมตรใชงบประมาณ 

3,000,000 บาทคุมคาและ

เกิดประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

670 ครัวเรือน

จํานวน3,500 คน

ของ 2 หมูบานและ

พื้นที่ใกลเคยีงใช

เสนทาง 

14 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานตําบลกะปาง 

อําเภอทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

1.เพื่อใหมีสถานที่

ปฏิบัติงานของสวน

ราชการ 

2.เพื่อใหพรอมตอการ

ปฏิบัติหนาที ่

ขนาด 2 ชั้น 

กวาง 58.00 เมตร 

ยาว 40.00 เมตร 

15,000,000 บาท 

เงินสนับสนุนจาก 

อบจ.และหนวยงาน

อื่น 

ขนาดความกวาง 58.00 

เมตร ยาว40.00 เมตร 

ใชงบประมาณ 

15,000,000 บาทคุมคา

และเกดิประโยชนแก

สวนรวมตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน 

ประชาชนจํานวน 

1,000 ครัวเรือน 

จํานวน 19,500 คน

ใชบริการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่  7 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล 

 

1.องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ในการติดตาม  และ  ประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติตาม     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ. 2548  ขอ 28 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

 1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล      แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อให

ผูบริหารเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ  หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป      ทั้งนี้ใหปดประกาศโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่         เห็นสมควร 

3. การติดตาม  ประเมินผล  และหวงระยะเวลาดําเนินการ 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป     ( พ.ศ. 2553 – 2555)   มีการติดตามและประเมินผลตามที่กําหนดหวงเวลา ดังนี้ 

1.การติดตามและประเมินผล    ระยะที่ 1      ระหวางเริ่มใชขอบัญญัติในแตละ 

งบประมาณ ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป    หรือระยะเริ่มประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในการติดตาม

และประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 คร้ัง 

2.การติดตามและประเมินผล          ระยะที่ 2       หลังสิ้นปงบประมาณของทุกปงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน     ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง                

แลวรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอ

ตอสภาทองถ่ิน   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 



 

 

 


