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สวนโยธา
กอสรางถนน คสล.      สายวังกวาง 

ม.1-ซํามวง ม.5

-

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 8,000 x 

0.15 เมตร

สวนโยธา
กอสรางถนน คสล.หมู 1 สายซอย

แสนสุข

-

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา

ขนาด 4 x 400 x 

0.15 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1

2

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

-

กอสรางถนน คสล.หมู 1 สายซอยครู

ประดับ-ซอยตาหนวด

ขนาด 4 x 500 x 

0.15 เมตร

-

กอสรางถนน คสล.หมู 2 สายหวยหอย

1,200, 

000

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.หมู 2 สาย

กลางบาน

- สวนโยธา

-

-

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร

5

-

23,040, 

000

 1,152, 

000

432,000

756,000

ขนาด 4 x 150 x 

0.15 เมตร

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา-
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

6

7
กอสรางถนน คสล.หมู 2 ซอยโคก

เหล็ก

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
- 380,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

4

-

สวนโยธา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
3

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.หมู 2 ซอยบานพอ

โอ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
- - 378,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
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9
กอสรางถนน คสล.หมู 2 สายซอยวัง

ปลา-วังปลา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 50 x 0.15 

เมตร
- - 200,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

44

-

กอสรางถนน คสล.หมู 5 ซอยบาน

นอยชุมแพ

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

ลําดับ

ที่
โครงการ

500,000

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-

380000

สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-

-

-

กอสรางถนน คสล.หมู 4 สาย

ทางเขาร.ร.-ซอยสมบูรณฯ

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

10

11

สวนโยธา

สวนโยธา
ขนาด 4 x 500 x 

0.15 เมตร

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

15
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร
- -

 1,152, 

000

กอสรางถนน คสล.หมู 4 สายทางเขา

วัด-ซอยเจริญสุขฯ

  1,440,  

000

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร
- - 576,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

13

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา- -

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.หมู 2 สายวังแข -

 หวยยางซิ้น
500,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 250 x 

0.15 เมตร
8

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

-

-
ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
สวนโยธา

1,050, 

000

ขนาด 4 x 250 x 

0.15 เมตร

สวนโยธา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.หมู 2 ซอยศาลา

ชุมชน

ขนาด 4 x 450 x 

0.15 เมตร

กอสรางถนน คสล.หมู 4 ซอย

สมบูรณปญญา
12

14 กอสรางถนน คสล.หมู 4 ซอยโชคชัย

-
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--
กอสรางถนน คสล.หมู 6 สายรมแสง

ธรรมตอจากสายกลางฯ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

21

22

19

ขนาด 5 x 150 x 

0.15 เมตร

-

-

ขนาด 4 x 1,250 x 

0.15 เมตร

ขนาด 4 x 350 x 

0.15 เมตร

-

16 สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-
 1,008,  

000

3,600,000
งบหนวยงานอื่น

756,000- -

23 กอสรางถนน คสล.หมู 7 ซอยกวางโดด
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
- 270,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

-

-
กอสรางถนน คสล.หมู 6 สายตอถนน

กลางบาน คุมผาสวรรค

กอสรางถนน คสล.หมู 6 สายคุมปาคา

กอสรางถนน คสล.หมู 5 ซอยบอน้ํา

หาเหลี่ยม

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร

-

1,209, 

600

3,600,00

0 งบ

ขนาด 4 x 420 x 

0.15 เมตร

ขนาด 4 x 1,250 x 

0.15 เมตร

405,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-

  1,512, 

000

ขนาด 5 x 400 x 

0.15 เมตร
-

กอสรางถนน คสล.หมู 6 สายคุมสาม

แยก

-

กอสรางถนน คสล.หมู 5 สายซอย

บานนอยหลมสัก

17

18

กอสรางถนน คสล.หมู 6 สายคุมใน

มานหมอก
20

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
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26

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

28 กอสรางถนน คสล.หมู 8 สายคุม 9
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สวนโยธา

กอสรางถนน คสล.หมู 7 สายหนา

ศูนยบริการฯ  ซอย 3

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
- - 270,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

-
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.หมู 7 สายเชิง

ตะกอน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
-

24
กอสรางถนน คสล.หมู 7 สายบาน

ผูใหญ-สะพาน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 50 x 0.15 

เมตร
-

- 405,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

สวนโยธา

25

31
กอสรางถนน คสล.หมู 10 สายซอย

วัดปา-ฝายตาเทิน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 560 x 

0.15 เมตร

  1,612,  

800

144,000 -
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

- -
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

30
กอสรางถนน คสล.หมู 9 สายกลาง

หมูบาน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร
- 576,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

ขนาด 4 x 150 x 

0.15 เมตร
-

- 270,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

27
กอสรางถนน คสล.หมู 8 สายทางไป

วัด

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร
- 576,000

29
กอสรางถนน คสล.หมู 9 สายหลัง

หมูบาน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 1,000 x 

0.15 เมตร
-

  2,880,  

000
-
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- 576,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

36
กอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอยสระ

หลวง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

32 กอสรางถนน คสล.หมู 10 ซอยรันดร
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 150 x 

0.15 เมตร
- 432,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

-
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

35 กอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอยประปา
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร
-

37
กอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอยโรงสี

ชุมชน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร
-

38
กอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอย

ประชาสัมพันธ

39
ขยายถนน คสล. สายสามแยกวัง

กวาง-สะพานหวยหอย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 2 x 600 x 

0.15 เมตร
- - 400,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 100 x 

0.15 เมตร

- 576,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

34 กอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอยยายอ่ํา
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 150 x 

0.15 เมตร
- 432,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

33 กอสรางถนน คสล.หมู 11 ซอยคุม 2
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 200 x 

0.15 เมตร
-

-

ขนาด 4 x 150 x 

0.15 เมตร
- 432,000

- 270,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

- 270,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา
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41
      ขยายถนน คสล . พรอมไหลทาง

 หมู 5

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 2 x 1,000 x 

0.15 เมตร
660,000 - -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

530,000 -
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

43
ขยายถนน คสล. พรอมไหลทาง  หมู 

11 สายกลางบาน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 2 x 1,200 x 

0.15 เมตร
800,000 - -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

42
ขยายถนน คสล. พรอมไหลทาง หมู 9

 สายกลางบาน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 2 x 800 x 

0.15 เมตร
-

- -
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

45
กอสรางถนนลาดยาง สายหวยยาง

ทอง หมู  9- ฟองหนีบ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

  ขนาด 6 x 5,000   

 x 0.15 เมตร
- -

6,500,000

 งบหนวยงาน

อื่น

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

44
กอสรางถนนลาดยาง สายหมู  8-หมู 

 6 -หมู 9

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 6 x 16,000    

   x 0.15 เมตร

20,800,000

 งบหนวยงาน

อื่น

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

  ขนาด 6 x 10,000  

  x 0.15 เมตร
-

  13,000, 

000
-

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

  ขนาด 6 x 10,000  

  x 0.15 เมตร
-

  13,000, 

000
-

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

47
กอสรางถนนลาดยาง สายบานแปก -

ฟองใต
สวนโยธา

46
กอสรางถนนลาดยาง           สาย

วังกวาง หมู 1-ซํามวง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-ขยายถนน คสล. หมู 2 สายกลางบาน

ขนาด 2 x 500 x 

0.15 เมตร

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
40 330,000-
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49

ผลที่คาดวาจะไดรับ

55 ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 5

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

53 ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 3
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
ขนาด 5 x 7,000 เมตร -

-
  1,800,  

000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

52 ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 2
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
ขนาด 4 x 8,000 เมตร -

1,600, 

000
-

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

51 ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 1
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
ขนาด 4 x 9,000 เมตร -

54 ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 4
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
ขนาด 4 x 8,000 เมตร -

1,600, 

000
-

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

-
  1,400,  

000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
ขนาด 4 x 9,000 เมตร - -

  1,800,  

000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

500,000-

-500,000

สวนโยธา

  ขนาด 4 x 55 x 

0.15 เมตร

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานแปก-

ฟองใต

กอสรางถนนน้ําลน หมู 2 สาย

หวยยางซิ้น(บานพอจอย)

กอสรางถนนน้ําลน หมู 2 สายปาก

หวยยาง

50

49

48

เฉพาะจุดที่เสียหาย 

ระยะทาง 15,500 

  ขนาด 4 x 10 x 

0.15 เมตร
สวนโยธา

สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

-

-

-

500,000-
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61 กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 ซอยแสนสุข
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
- 340,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

62 กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 ซอยสวนสม
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
- - 340,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

63
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 ซอยโรงสี

ชุมชน

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
- - 340,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 7

60

59

58

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 7,000 เมตร

ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 6

-ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 10

ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 11

-

1,600, 

000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

  1,400,  

000

ขนาด 5 x 7,000 เมตร

-

สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 4 x 8,000 เมตร สวนโยธา-

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

56

1,600, 

000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

57

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-

-

  1,400,  

000

-400, 000

-

-

-

ขนาด 4 x 8,000 เมตร

ขนาด 4 x 2,000 เมตร
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิมฯ หมู 8
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

71
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 หวยน้ําคํา

(สายเหนือ)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
- 340,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 หวยลาด70 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา340,000

340,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 หวยลาด

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 หวยน้ําคํา

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 หวยน้ําคํา

(สายกลาง)

-

69

67

66

65

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 สายวังกอไผ

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 หวยหอย

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 ไรตาบุญ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด1ชอง 2แหง

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

-

-

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

340,000--

480,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
68

- -

- 340,000

340,000-

-340,000-

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

64

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
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52

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

- 340,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

73
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 บริเวณไร

ออยกํานันเสงี่ยม-ไรออยพอบิว

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 3 ชอง
- 400,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

72
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 หวยยาง-

บานสาคร

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
-

400,000 -
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

75
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 5 (ไรลุงสงบ)

หวยหอย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง
- - 340,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

74 กอสรางทอเหลี่ยม หมู 4 สายบานเกา
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 3 ชอง
-

- 680,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

77
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 5        หวย

ซํามวง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 3 ชอง
- 400,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

76
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 5 สายภูรวก-

ไรพอวรรณ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม.2 ชองจํานวน2แหง
-

78
กอสรางทอเหลี่ยม หมู 5       บานตา

เนียม

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 3 ชอง
- - 400000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

79 กอสรางทอเหลี่ยม หมู 7 หวยโปง
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 3 ชอง
- 400,000 -

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา
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งบประมาณ(บาท)ลําดับ

ที่
โครงการ

400,000
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

วัตถุประสงค
เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

-
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

-

340,000 -

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมี

ฝาปด หมู 8 สายกลางบาน

กอสรางสะพานสลิง หมู 2 ขามหวย

ยาง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

81 กอสรางทอเหลี่ยม หมู 9 ไรพอวัตร
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

ขนาด 0.30 x 0.50 x

 300 ม.

ขนาด 0.30 x 0.50 x

 151 ม.

-

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 3 ชอง
-80 กอสรางทอเหลี่ยม หมู 7 หวยปาซาง

82

83

84

85

86

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

-กอสรางทอเหลี่ยม หมู 10 หวยหินลับ

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมี

ฝาปด หมู 1

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมี

ฝาปด หมู 5 สายกลางบาน

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ขนาด 1.8 x 1.8 x 8 

ม. ขนาด 2 ชอง

ขนาด 0.30 x 0.50 x

 340 ม.

      ตามแบบ อบต.  

  ตามแบบโยธาธิการ
630,000--

-

340,000

- - 250,000

206,700-

300,000-

-

สวนโยธา
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

กอสรางสะพาน คสล.หมู 3 ขามหวย

หินลับ

12,000,000

 งบหนวยงาน

อื่น

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
-87

     ตามแบบ อบต.   

 ตามแบบโยธาธิการ
-

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
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90
กอสรางสะพาน คสล.หมู 9 ขามหวย

ยาง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

     ตามแบบ อบต.   

  ตามแบบโยธาธิการ
-

12,000,000

  งบหนวยงาน

อื่น

-
การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา88

กอสรางสะพาน คสล.หมู 7 ขามน้ํา

ฟอง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

     ตามแบบ อบต.   

  ตามแบบโยธาธิการ
-

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

91
กอสรางสะพาน คสล.หมู 11 ขาม

หวยยาง-ภูเตา

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

     ตามแบบ อบต.   

  ตามแบบโยธาธิการ

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

-
12,000,00

0งบ

หนวยงานอื่น

89
กอสรางสะพาน คสล.หมู 9 ขามหวย

โปงชาง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

     ตามแบบ อบต.   

  ตามแบบโยธาธิการ
- -

12,000,00

0งบ

หนวยงานอื่น

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

-
12,000,000

  งบหนวยงาน

อื่น

-

92
กอสรางสะพาน เหล็ก หมู 3 ขาม

หวยหินลับ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

     ตามแบบ อบต.   

 ตามแบบโยธาธิการ
- 4,000,000

 งบหนวยงานอื่น

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา
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97
ขุดเจาะบอบาดาล หมู 1 และขยาย

เขตประปา คุม 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

1 แหง และขยายเขต

ประปา
- -

99

100

500,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

98

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

จํานวน 2 แหง

สวนโยธา

95 ขุดเจาะบอบาดาล หมู 8 คุมโคงเหล็ก
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

 1 แหงและติดตั้ง

ซัมเมิรสขนาด 1.5แรง
- - 240,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

96 ขุดเจาะบอบาดาล หมู 8 คุมผาลานอย
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

1 แหงและติดตั้ง

ซัมเมิรสขนาด 1.5แรง
- 240,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

สวนโยธา
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
-200,000-จํานวน 1 แหง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ขุดเจาะบอบาดาล หมู 494

สวนโยธา
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

100,000 -
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ปรับปรุงบอบาดาล หมู 2 คุมวังปลา
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง

--400,000

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ปรับปรุงบอบาดาล หมู 1 คุม 3
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง -

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดเจาะบอบาดาล หมู 3 ฟากหวย

กับบริเวณในหมูบาน
93

- 100,000 -

ขุดเจาะบอบาดาล หมู 1 คุมวัด
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - 200,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
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ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

107
กอสรางระบบประปาภูเขา หมู 4 

สายภูรวก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 1 แหง 

ระยะทาง 7,000 ม.
- - 500,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

101

108 กอสรางระบบประปาภูเขา หมู 9
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - - 500,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

กอสรางประปาถังสูง หมู 2 คุมวังปลา
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - - 260,000

106
กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ

 หมู 6

-
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

104
กอสรางประปาถังสูง หมู 5 คุมบาน

นอยชุมแพ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - - 260,000

จํานวน 1 แหง - - 260,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

102

 

3,600,000
งบหนวยงาน

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

103 กอสรางประปาถังสูง หมู  4
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - 260,000

กอสรางประปาถังสูง หมู 1 คุมวัด
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

105
กอสรางประปาถังสูง หมู 5 คุมบาน

นอยหลมสัก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - 260,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

-

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ตามแบบกรมอนามัย

ขนาด50-120ครัวเรือน
-



ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

59

- 200,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

109
 กอสรางระบบประปาภูเขา หมู 11 

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 1 แหง  

ระยะทาง 5,000 ม.
-

100,000 -
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

114 ขยายเขตประปาหมูบาน หมู 4
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. - - 100,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

113 ขยายเขตประปาหมูบาน หมู 3
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

116
ปรับปรุงทอประปาหมูบาน หมู 6 

เปนขนาด 4 นิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ระยะทาง 1,000 ม. - - 90,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

112
ปรับปรุงทอประปาภูเขา หมู 3 เปน

ขนาด 4 นิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ระยะทาง 5,000 ม. - - 357,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

111

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ซอมแซมระบบประปาภูเขา หมู 1
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง -

500,000 -
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

110
ปรับปรุงทอประปาภูเขา หมู 1 เปน

ขนาด 4 นิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง -

115
เปลี่ยนทอเมนประปาจากทอ PVC 

เปนทอเหล็ก หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ระยะทาง 1,000 ม. - - 90,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ตามแบบ อบต. -

- 20,000
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สวนโยธา

สวนโยธา260,000-

100,000 --

-

ขยายเขตประปาภูเขา  หมู 7     หวย

ไร-ฟองงอย

กอสรางประปาเพื่อการเกษตร      

หมู 7 สายฟองใต-ฟองงอย
118

117
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 1 แหง

ระยะทาง 3,500 ม.

ตามแบบ อบต.
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

- 100,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

122 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปาบาดาล ม.1
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เครื่องกรองน้ําประปา

แบบดื่มได 1 แหง
150,000

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สวนโยธา

120 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู 11
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - 500,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

119 ขยายเขตประปาหมูบาน หมู 10
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. -

- 100,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

สวนโยธา

121 ขยายเขตประปาหมูบาน หมู 11
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. -

- -
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

123 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา ม.4
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เครื่องกรองน้ําประปา

แบบดื่มได 1 แหง
150,000 - -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

124 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา ม.7
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เครื่องกรองน้ําประปา

แบบดื่มได 1 แหง
- - 150,000

ประชาชนมนา

อุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ

สวนโยธา

ลําดับ

ที่
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เครื่องกรองน้ําประปา

แบบดื่มได 1 แหง

126

125 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา ม.9

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา ม.10

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

เครื่องกรองน้ําประปา

แบบดื่มได 1 แหง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

-
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

127 จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส ม.8
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขนาด 10,000 ลิตร 

จํานวน 1 ถัง
- 70,000

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

-

150,000

-

-

150,000

-

เสริมหลังคันสระ ม.8
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ยาว 40 ม. กวาง 5 ม.

- 900,000 -
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

900,000 -

131 กอสรางฝายน้ําลน หมู 2 ปากหวยยาง
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
1 แหง

129
กอสรางถังพักน้ําภูปากอ บริเวณที่พัก

แรมนักทองเที่ยว  ม.7

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง - 150,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

132
กอสรางถังพักน้ําระบบประปา 2,000

 ลิตร ม. 3

130 กอสรางฝายน้ําลน หมู 1 หวยหอย
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
1 แหง -

128

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
1 แหง - 50,000 -

ประชาชนมนา

อุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ

สวนโยธา

- 50,000
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134

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดลอกฝายสระหลวง หมู 1

ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา-ขุดลอกวัง

ปลา หมู 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

สวนโยธา

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

1 แหง

ตามแบบ อบต.

- - 100,000

200,000 --

ขุดลอกสระทหารเกา หมู 5
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
200,000--

136 ขุดลอกสระบัวแดง หมู 4

1 แหง
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
        ขุดลอกฝายน้ําลน หมู 3135

ตามแบบ อบต.

133

- 100,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

138
ขุดลอกฝายน้ําลน               คุม

บานนอยชุมแพ หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. - 100,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง

139

137

140
ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา-ขุดลอกสระ

น้ํา หมู 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. - - 100,000

ประชาชนมนา

อุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ

ขุดลอกสระน้ํา คุมสามแยก-คุมปาคา

 หมู 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. - - 100,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ตามแบบ อบต. -

สวนโยธา

สวนโยธา
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
200,000--

สวนโยธา



ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

143 ขุดลอกสระหลวง หมู 10
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
 ตามแบบ อบต. - 200,000 -

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

63

- 250,000
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา142

ขุดลอกสระน้ําเดิมพรอมกอสราง

ประตูระบายน้ํา หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตามแบบ อบต. -

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

141 ขุดลอกสระน้ําคุมโคงเหล็ก หมู 8
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขนาด กวาง 35 ม. 

ยาว 40 ม. ลึก 2 ม.
- - 180,000

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

144 ขุดสระน้ําสมทบ 2,500
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
สวนโยธา

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
-25,000-

 ตามแบบ อบต.      

จํานวน 10 แหง

145 จัดซื้อซัมเมอรส หมู 8
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 2 ตัว - 80,000 -

ประชาชนมนา

อุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ

สวนโยธา
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ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

100,000 -
อปท. ใน จ.พช. ที่

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด-146

อุดหนุนการกอสรางที่ทําการทองถิ่น 

จ.พช.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

อปท. ใน จ.พช.
จํานวน 1 ครั้ง
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แนวทางที่ 4 ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟา
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

147
ติดตั้งไฟฟาสองทางสาธารณะ

(เพิ่มเติม) ในตําบลวังกวาง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
จํานวน 22 จุด - - 55,000

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

- 20,000

149 ซอมแซมไฟฟาโซลาเซลล
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
จํานวน 5 จุด - - 50,000

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
สวนโยธา

148
ซอมแซมไฟฟาสองทางสาธารณะ ใน

ตําบลวังกวาง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
จํานวน 22 จุด -

- 50,000
ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
สวนโยธา152

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย
สวนโยธา

151
ขยายเขตไฟฟาไปบริเวณผาสวรรค 

หมู 6

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
ระยะทาง 5,000 ม. - 60,000 -

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
สวนโยธา

150

-

ขยายเขตไฟฟา สายวังแข หมู 2
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
ระยะทาง 2,500 ม. -

ขยายเขตไฟฟา หมู 7
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
ระยะทาง 1,200 ม.

5,000 -
ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง
สวนโยธา
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งบประมาณ(บาท)

25,000 25,000
มีแผนไวรองรับการ

พัฒนาตําบล
สํานักปลัด

155 จัดเก็บขอมูลจําเปนขั้นพื้นฐาน(จปฐ.)
เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตอง

สําหรับการพัฒนาตําบล

ทุกครัวเรือนในเขต

พื้นที่
20,000 20,000 20,000

มขอมูล 1,629 

ครัวเรือน สําหรับการ

พัฒนาตําบล

สํานักปลัด

154 จัดทําแผนพัฒนา อบต.วังกวาง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

153 ประชาคมหมูบาน
เพื่อรับฟงปญหาและความ

ตองการของประชาชน

ทุกหมูบาน รวม 11 

หมูบาน
30,000 30,000 30,000

ไดขอมูลปญหาและ

ความตองการของ

ประชาชน

สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

แผนฯ จํานวน 50 เลม 25,000

30,000 -

ประชาชนเขาใจและ

มีสวนรวมในการ

พัฒนา

สํานักปลัด

157
 จัดการเลือกตั้ง นายก อบต.  และ 

ส.อบต.

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ในการปกครองทองถิ่น

หมูบานละ 1 หนวย

เลือกตั้ง
- - 200,000

ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น
สํานักปลัด

156 สงเสริมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
เพื่อใหประชาชนเขาใจและ

มีสวนรวมในการพัฒนา

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
-
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164
ขยายเวลาในการใหบริการประชาชน

นอกเวลาราชการ

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน

เพิ่มในการใหบริการ 

10%
30,000

ออกใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน

จัดเก็บภาษีได 90% 

ของยอดสํารวจ
- 5,000 5,000

ประชาชนไดรับความ

สะดวกเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

200,000 200,000
ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

159
ทัศนศึกษาดูงานผูบริหาร ส.อบต.และ

 จนท.อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน
จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

158
ฝกอบรมผูบริหาร ส.อบต.และ จนท.

อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน
จํานวน 1 ครั้ง 200,000

300,000 -
มีขอมูลรองรับระบบ

แผนที่ภาษีฯ
สวนโยธา

161 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนทราบ

ขอมูลตางๆมากขึ้น
จํานวน 1 ชุด - 260,000 -

ประชาชนทราบ

ขอมูลตางๆเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

160
จัดทําขอมูลรองรับระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหมีขอมูลรองรับระบบ

แผนที่ภาษีฯ

แผนทภาษและ

ทะเบียนทรัพยสิน 1 

ชด

-

12,000 -
ประสิทธิภาพของ 

อบต. ดีขึ้น
สํานักปลัด

163
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธ จ.พช.

เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ของ อปท. ใน จ.พช.
จํานวน 1 ครั้ง - 10,000 10,000

อปท. ใน จ.พช. ม

ความสามัคคีกันมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

162 สํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาตําบล
เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน

ของ อบต.
จํานวน 1 ครั้ง -

30,000 30,000
ประชาชนไดรับความ

สะดวกเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

165
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

ตามแบบ อบต. 

กําหนด
-

168
กอสรางอาคารเก็บพัสดุและครุภัณฑ

และหนังสือราชการ

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับเก็บ

พัสดุฯ

ตามแบบ อบต. 

กําหนด
- 300,000 -

มีสถานที่สําหรับเก็บ

พัสดุฯ
สวนโยธา

- 300,000
การทํากิจกรรมตางๆ

สะดวกและปลอดภัย
สวนโยธา169

ปรับปรุง ตอเติมอาคารอเนกประสงค

 อบต.วังกวาง

เพื่อใหการทํากิจกรรมตางๆ

สะดวกและปลอดภัย

ขนาด 4 x 11 ม.

จํานวน 6 หอง ตาม

อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อจัดจาง อ.น้ําหนาว
166

167 กอสรางบานพักพนักงานสวนตําบล
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใน

การทํางานของ พนักงานฯ

เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมี

ประสิทธิภาพ
จํานวน 1 ครั้ง

พนง.ฯมีขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน

สํานักปลัด

สวนโยธา

การจัดซื้อจัดจางมี

ประสิทธิภาพ

--

100,000

950,000

100,000100,000
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176
  ขยายเขตระบบหอกระจายขาว  ม.3

 ใหครอบคลุมทั้งหมูบาน

เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
จํานวน 1 แหง - 10,000 -

ประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
 สวนโยธา

177   ซอมแซมระบบหอกระจายขาว  ม.8
เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
จํานวน 1 แหง - 10,000 -

ประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
 สวนโยธา

30,000 30,000
ประชาชนมีชองทาง

การสืบคนขอมูล
สํานักปลัด

171
จัดทําเวปไซตเผยแพรขอมูลขาวสาร 

อบต.วังกวาง

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของ อบต.
จํานวน 1 เวปไซด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

25,000 25,000 25,000
ประชาชนรับทราบ

ขอมูลของ อบต.
สํานักปลัด

170 อินเตอรเนตตําบล
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ

ประชาชน

คอมพิวเตอรพรอม

อินเตอรเนต 1 เครื่อง
30,000

จํานวน 1 แหง -

50,000 50,000
ประชาชนรับทราบ

ขอมูลของ อบต.
สํานักปลัด

173
ปรับปรุงและซอมแซมระบบหอ

กระจายขาวไรสาย

เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง

จํานวน 11 แหง

(หมูบาน)
- 50,000 50,000

ประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
สวนโยธา

172 จัดทําวารสาร อบต.วังกวาง
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของ อบต.
จํานวน 1 ครั้ง 50,000

10,000 -
ประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
 สวนโยธา

175   ซอมแซมระบบหอกระจายขาว  ม.3
เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
จํานวน 1 แหง - 10,000 -

ประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
 สวนโยธา

174
ขยายเขตระบบหอกระจายขาวไรสาย

 ม.8 คุมโคงเหล็ก,คุมผาลานอย

เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
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ลดจํานวนผูปวยและ

ลดการแพรระบาด
สํานักปลัด

186 รณรงคและปองกันโรคติดตอ
เพื่อปองกันการแพรระบาด

โรคติดตอ
 11 หมูบาน - 20,000 20,000

ลดจํานวนผูปวยและ

ลดการแพรระบาด
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

178   ซอมแซมระบบหอกระจายขาว  ม.10
เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
จํานวน 1 แหง - 10,000 -

ประชาชนรับทราบ

ขอมูลไดอยางทั่วถึง
 สวนโยธา

185 รณรงคและปองกันโรคไขมาลาเรีย
เพื่อปองกันการแพรระบาด

โรคไขมาลาเรีย
 11 หมูบาน - 20,000 20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

179 รณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก
เพื่อปองกันการแพรระบาด

โรคไขเลือดออก

รณรงคและพนหมอก

ควัน 11 หมูบาน
100,000 100,000 100,000

ลดจํานวนผูปวยและ

ลดการแพรระบาด
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

จัดซื้อ ยูนิต ทําฟน 

จํานวน 2 ชุด
-

80,000 80,000
ลดจํานวนผูปวยและ

ลดการแพรระบาด
สํานักปลัด

181
สํารวจขอมูลและจัดทําแผนที่ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อจัดทําฐานขอมูล

ประชากรและหมูบาน

        สํารวจขอมูล   

      11 หมูบาน
- - 60,000

มีขอมูลประชากรเพื่อ

ใชในการดูแลสุขภาพ
สํานักปลัด

180 รณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา
เพื่อปองกันการแพรระบาด

โรคพิษสุนัขบา

รณรงคและฉีดวัคซีน

สุนัข 11 หมูบาน
-

22,000 -
ประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง
สํานักปลัด184

สนับสนุนอุปกรณเครื่องวัดความดัน

ในตําบลวังกวาง

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง

จัดซื้อเครื่องวัดความ

ดัน 11 ชุด
-

900,000 -
ประชาชนมีสุขภาพ

ในชองปากที่ดี
สํานักปลัด

183
สนับสนุนอุปกรณเครื่องตรวจ

เบาหวานในตําบลวังกวาง

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง

จัดซื้อเครื่องตรวจ

เบาหวาน 11 ชุด
- 44,000 -

ประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง
สํานักปลัด

182
สงเสริมทันตกรรมสาธารณสุขใน

ตําบลวังกวาง

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

ในชองปากที่ดี
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ประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
สวนโยธา

193 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค หมู 7
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
จํานวน 1 สนาม - 300,000 -

ประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

20,000 20,000
ประชาชนมีสุขภาพที่

ดีขึ้น
สํานักปลัด

188
จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด(วัง

กวางคัพ)

เพื่อลดการแพรระบาดยา

เสพติด
จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000

การแพรระบาดของ

ยาเสพติดลดลง
สํานักปลัด

187
สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย

(เตนแอโรบิค)

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่

ดีขึ้น
จํานวน 1 แหง -

- 50,000
ประชาชนตื่นตัวใน

การเลนกีฬา
สํานักปลัด

190
สนับสนุนการแขงขันกีฬาเยาวชนใน

ระดับตางๆ

เพื่อใหประชาชนตื่นตัวใน

การเลนกีฬา
จํานวน 3 ครั้ง - 30,000 30,000

ประชาชนตื่นตัวใน

การเลนกีฬา
สํานักปลัด

189 สนับสนุนอุปกรณกีฬาสําหรับหมูบาน
เพื่อใหประชาชนตื่นตัวใน

การเลนกีฬา
จํานวน 11 หมูบาน -

300,000 -
ประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
สวนโยธา

192 กอสรางสนามกีฬาเปตอง หมู 7
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
จํานวน 1 สนาม - - 150,000

ประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
สวนโยธา

191 กอสรางสนามกีฬา หมู 6
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
จํานวน 1 สนาม -

216,000 -194 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค หมู 11
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย
จํานวน 1 สนาม -
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199
     สนับสนุนการแขงขันกีฬา    

บานดงคลอ ม.6

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง
จํานวน 1 ครั้ง - 20,000 20,000

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง
สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

ขนาด 80 x90 ตร.ม.

จํานวน 1 สนาม
-

197 ปรับปรุงสนามกีฬา ม.9
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่เหมาะสม

ขนาด 80 x90 ตร.ม.

จํานวน 1 สนาม
- - 300,000

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่
สวนโยธา

350,000 -
ประชาชนมีความ

สะดวกในการเลนกีฬา
สวนโยธา198

กอสรางอาคารอเนกประสงคที่สนาม

กีฬา ม.9

เพื่อใหอํานวยความสะดวก

ในการเลนกีฬา

ปรับปรุงสนามกีฬา ม.3

-
ขนาด 80 x90 ตร.ม.

จํานวน 1 สนาม

195 - สวนโยธา
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่เหมาะสม

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่เหมาะสม

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่
สวนโยธา

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่
-

300,000

300,000

-

ขนาด 80 x90 ตร.ม.

จํานวน 1 สนาม

ปรับปรุงสนามกีฬา ม.8196
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206 กอสรางบานทองถิ่นไทย
เพื่อใหผูที่ยากจนมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
จํานวน 1 หลัง - 100,000 -

ผูที่ยากจนมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
สวนโยธา

207 ปรับปรุง ซอมแซมบานทองถิ่นไทย
เพื่อใหผูที่ยากจนมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
จํานวน 1 หลัง - 60,000 -

ผูที่ยากจนมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

2,742, 

000

2,742, 

000

ผูสูงอายุสามารถ

ดํารงชีวิตไดตาม

อัตภาพ

สํานักปลัด

201
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู

พิการ

เพื่อใหผูพิการสามารถ

ดํารงชีวิตไดตามอัตภาพ
จํานวน 51 คน 306,000 306,000 306,000

ผูพการสามารถ

ดํารงชีวิตไดตาม

อัตภาพ

สํานักปลัด

200
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุสามารถ

ดํารงชีวิตไดตามอัตภาพ
จํานวน 457 คน

2,742, 

000

30,000 30,000

ผูปวยเอดสสามารถ

ดํารงชีวิตไดตาม

อัตภาพ

สํานักปลัด

203
ชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก

เอดส

เพื่อใหเด็กฯมีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น
จํานวน 5 คน - 60,000 60,000

เด็กฯมีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น
สํานักปลัด

202
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวย

เอดส

เพื่อใหผูปวยเอดสสามารถ

ดํารงชีวิตไดตามอัตภาพ
จํานวน 5 คน 30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

30,000 30,000

เดกกลาแสดงออก

และมีพัฒนาการที่

สมวัย

สํานักปลัด

205 สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีรายไดเสริม
สมาชิก ชมรมผูสูงอายุ

 จํานวน 1 ชมรม
- 60,000 60,000 ผูสูงอายุมีรายไดเสริม สํานักปลัด

204 จัดงานวันเด็กแหงชาติ
เพื่อใหเด็กกลาแสดงออก

และมีพัฒนาการที่สมวัย
จํานวน 500 คน 30,000

208
จัดหาแวนตาสําหรับผูสูงอายุและผูมี

ปญหาทางสายตา

เพื่อใหผูที่มีปญหาทาง

สายตามองเห็นไดดีขึ้น
จํานวน 100 ราย - 60,000 60,000

ผูที่มีปญหาทาง

สายตามองเห็นไดดีขึ้น
สํานักปลัด
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215
    สนับสนุนการดําเนินงานของ      

 อปพร.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

อปพร.
จํานวน 5 ครั้ง - 100,000 100,000

อปพร. มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

216 ปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง
เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาภัยแลง
จํานวน 11 หมูบาน - 100,000 100,000

ผูที่ประสบภัยแลง

ไดรับการชวยเหลือ
สํานักปลัด

50,000 -

ประสทธภาพการ

ทํางานของ ตชต.

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

211
จัดหาเครื่องหมกันหนาวสําหรับผู

ยากไร

เพื่อบรรเทาทุกขแก

ประชาชนที่ประสบภัยหนาว

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

80,000 80,000
การแพรระบาดของ

ยาเสพติดลดลง
สํานักปลัด209

ปองกันและแกไขปญหาการแพร

ระบาดของยาเสพติด

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของยาเสพติด
จัดอบรม 1 ครั้ง -

214
อบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่

ประสบภัยตางๆ
จํานวน 1 ครั้ง - 200,000 80,000

ประชาชนทประสบ

ภัยตางๆไดรับการ

ชวยเหลือ

สํานักปลัด

213
สนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยา

เสพติด จ.พช.

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของยาเสพติด

210
สงเคราะหและชวยเหลือประชาชนที่

ประสบภัยตางๆ

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่

ประสบภัย

ผูที่ประสบภัย จํานวน

 11 หมูบาน
- 100,000 100,000

ผูที่ประสบภัยไดรับ

การชวยเหลือ
สํานักปลัด

จํานวน 1 ครั้ง 20,000

80,000 80,000

ประชาชนทประสบ

ภัยหนาวไดรับการ

ชวยเหลือ

สํานักปลัด

212
สนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจ

ชุมชน(ตชต.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานของ ตชต.
จํานวน 1 ครั้ง -

20,000

จํานวน 500 คน -

20,000
การแพรระบาดของ

ยาเสพติดลดลง
สํานักปลัด
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จํานวน 1 แหง - - 30000
เยาวชนในหมูบาน

หางไกลจากยาเสพติด
สวนโยธา

228     สนับสนุนเครื่องครัวหมูบาน ม.1
เพื่อใหหมูบานสะดวกใน

การทํากิจกรรมชุมชน

เครื่องครัว จํานวน 1 

ชุด
- 20,000 -

หมูบานสะดวกในการ

ทํากิจกรรมชุมชน
สวนโยธา

หมูบานมีสถานที่ทํา

กิจกรรมชุมชน
500,000

ตามแบบ อบต. 

จํานวน 1 หลัง
กอสรางศาลาประชาคม ม.3

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่ทํา

กิจกรรมชุมชน
224 -

2,000, 

000
-

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยาง
สวนโยธา

- -

217

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

222 รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ํา
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

จํานวน 1 คัน
-

221 จัดซื้อรถดับเพลิง
เพื่อปองกันและบรรเทา

ปญหาอัคคีภัย

ขนาด 6,000 ลิตร 

180แรงมาพรอม
-

2,500, 

000
-

บรรเทาความเสียหาย

จากอัคคีภัยได
สวนโยธา

223
จัดซื้อรถสําหรับศูนย อปพร. ตําบล

วังกวาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

ศูนย อปพร.

รถกระบะตอนเดียว 

ขนาดไมเกิน 2,500 CC
- 300,000 -

ศูนย อปพร. มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
   สวนโยธา

- สวนโยธา

400,000 - ชุมชนมีความปลอดภัย สวนโยธา227
    กอสรางที่พักสายตรวจตําบลวัง

กวาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

รักษาความปลอดภัย

ตามแบบ อบต. 

จํานวน 1 หลัง
-

229     ถมสระสาธารณะของหมูบาน ม.4
เพื่อใหหมูบานมีพื้นที่

สาธารณะทํากิจกรรม
จํานวน 1 แหง - - 300000

หมูบานมีพื้นที่

สาธารณะทํากิจกรรม
สวนโยธา

230
    สนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 

ม.9

เพื่อใหเยาวชนในหมูบาน

หางไกลจากยาเสพติด

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่ทํา

กิจกรรมชุมชน
กอสรางศาลาประชาคม ม.7

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ(บาท)

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเยาวชน

อบรมอาสาสมัครพิทักษหมูบาน/ชุมชน

จัดกิจกรรม จํานวน 2

 ครั้ง

จํานวน 5 ครั้ง

 หนวยแพทยฯมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
การแพรระบาดของ

ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง

OTOS มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

60,000

-

สวนโยธา-

-

500,000
ตามแบบ อบต. 

จํานวน 1 หลัง

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่ทํา

กิจกรรมชุมชน
226 กอสรางศาลาประชาคม ม.8

หมูบานมีสถานที่ทํา

กิจกรรมชุมชน

สวนโยธา
หมูบานมีสถานที่ทํา

กิจกรรมชุมชน
-

-

500,000
ตามแบบ อบต. 

จํานวน 1 หลัง
225

สํานักปลัด

- 30,000
เพื่อเสริมสรางการเรียนรู

ของเยาวชน

เยาวชนมีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

เพื่อปองกันปญหายาเสพติด

30,000

30,00030,000

50,000

-

-

จํานวน 5 ครั้ง

220

219

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

หนวยการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

OTOS

สนับสนุนการดําเนินงานของ    

หนวยกูภัยประจําตําบล (OTOS)

สนับสนุนการดําเนินงานของหนวย

การแพทยฉุกเฉิน
218

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

80

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 2 ลดตนทุนการผลิต

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

81

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

240
สงเสริมอาชีพการปลูกพืชผสมผสาน 

ม.10

เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
- 25,000 25,000

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

238
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(การทําเครื่อง

จักสาน) ม.6

เพื่อใหผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้น

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
- 25,000 25,000

ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

239 สงเสริมกลุมอาชีพแปรรูปอาหาร ม.8
เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
- 25,000 25,000

237 พัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม ม.6
เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
- 25,000 25,000

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

1,100, 

000

1,100, 

000

ประชาชนมีเงินทุนใน

การประกอบอาชีพ
สํานักปลัด

232
สนับสนุนศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตําบล

เพื่อใหศูนยฯมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

    สนับสนุน          

 จํานวน 1 ครั้ง
100,000 100,000 100,000

ศูนยฯมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

231 กูยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีเงินทุนใน

การประกอบอาชีพ
จํานวน 300 ราย

1,100, 

000

จํานวน 1 กลุม -

--

236

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

30,000 -
ประชาชนมีกลุม

อาชีพที่เขมแข็ง
สวนโยธา

อบรมการประกอบอาชีพเสริม ม.5
เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
- 25,000 25,000

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

235
สนับสนุนกลุมอาชีพ/กลุมเศรษฐกิจ

พอเพียง ม.1

เพื่อใหประชาชนมีกลุม

อาชีพที่เขมแข็ง

90,000
ประชาชนมีน้ําบริโภค

อยางเพียงพอ
สวนโยธา

234 กอสรางโรงสีขาวชุมชน ม.2
เพื่อใหประชาชนไดบริโภค

ขาวที่สะอาดและปลอดภัย
จํานวน 1 โรง - 300,000 -

ประชาชนไดบรโภค

ขาวที่สะอาดและ

ปลอดภัย

สวนโยธา

233 จัดซื้ออุปกรณบรรจุขวดน้ํา ม.2
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

บริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

243 จัดซื้อเครื่องอัดปุยชีวภาพ
เพื่อลดตนทุนในการผลิต

ของเกษตรกร
จํานวน 1 เครื่อง - - 300,000

ตนทุนในการผลิตของ

เกษตรกรลดลง
สํานักปลัด

242 อบรมการผลิตปุยชีวภาพ
เพื่อใหประชาชนเขาใจการ

ผลิตปุยชีวภาพ

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

241 สงเสริมการทําเกษตรอินทรียชีวภาพ
เพื่อลดตนทุนในการผลิต

ของเกษตรกร

ผูเขารวมโครงการ 

100 ครัวเรือน
- 30,000 30,000

ตนทุนในการผลิตของ

เกษตรกรลดลง
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

- 25,000
ประชาชนมีโองใชใน

ครัวเรือนและจําหนาย
สํานักปลัด

245 สงเสริมอาชีพถักไหมพรม
เพื่อใหกลุมแมบานมีอาชีพ

เสริม

จัดซื้อเครื่องถักไหม

พรม จํานวน 1 เครื่อง
- - 30,000

กลุมแมบานมีรายได

เพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

244 สงเสริมอาชีพปนโอง
เพื่อใชในครัวเรือนและ

จําหนาย

จัดอบรม จํานวน 1 

ครั้ง
-

10,000 10,000
ประชาชนเขาใจการ

ผลิตปุยชีวภาพ



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 3 สงเสริมอาชีพดานการทองเที่ยว

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

82

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 3 สงเสริมอาชีพดานการทองเที่ยว

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

83

258
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home 

Stay)โรงเรียนบานฟองใต

เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มา

เที่ยวประทับใจ
จํานวน 1 แหง - 50,000 -

นักทองเที่ยวที่มา

เที่ยวประทับใจ
 สํานักปลัด

จํานวน 1 แหง - 50,000 -

นกทองเทยวไดรบ

ความสะดวกในการ

ทองเที่ยว

สวนโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

120,000 -

นกทองเทยวไดรบ

ความสะดวกในการ

ทองเที่ยว

สวนโยธา

252
กอสรางอาคารศูนยสัมภาระ

นักทองเที่ยวภูกระดึง ฟองใต ม.7

เพอใหนกทองเทยว

ประทับใจและมาทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

จํานวน 1 แหง - 500,000 -

นกทองเทยว

ประทับใจและมา

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สวนโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

249 อบรมนวดแผนไทย เพื่อรองรับการทองเที่ยว จัดอบรม 1 ครั้ง - 30,000 -
นักทองเที่ยวที่มา

เที่ยวประทับใจ
สํานักปลัด

248 อบรมไกดนําเที่ยว
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ

ทองเที่ยว
จัดอบรม 1 ครั้ง -

50,000 50,000
นักทองเที่ยวมาเที่ยว

ภูกระดึงเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

247
จัดทําเวปไซดประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว

เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจักภู

กระดึงเพิ่มขึ้น

จัดทําและดูแลเวปไซด

 1 เวปไซด
- 30,000 10,000

นักทองเที่ยวรูจักภู

กระดึงเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

246 สนับสนุนการทองเที่ยวภูกระดึง
เพื่อใหนักทองเที่ยวมาเที่ยว

ภูกระดึงเพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวมาเที่ยว

เพิ่มขึ้นรอยละ 20
-

251 สรางจุดชมวิว
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ

ทองเที่ยวในตําบล
จํานวน 1 แหง - - 200,000

นกทองเทยว

ประทับใจการ

ทองเที่ยว

สวนโยธา

250
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home 

Stay)

เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มา

เที่ยวประทับใจ

จํานวน 1 แหง -

254 กอสรางหองน้ํา น้ําตกพอบุญเพ็ง ม.2
เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว
จํานวน 1 แหง - 80,000 -

นกทองเทยวไดรบ

ความสะดวกในการ

ทองเที่ยว

สวนโยธา

จํานวน 1 แหง - 50,000 -
นักทองเที่ยวที่มา

เที่ยวประทับใจ
 สํานักปลัด

253
กอสรางทางขึ้น-ลง พรอมราวบันได 

น้ําตกพอบุญเพ็ง ม.2

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว

257
กอสรางบันไดเหล็กทางขึ้นภูกระดึง 

ม.7

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว
จํานวน 1 แหง -

- 35,000

นกทองเทยวไดรบ

ความสะดวกในการ

ทองเที่ยว

สวนโยธา

256 ปรับปรุงภูมิทัศนผาสวรรค ม.6
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ

ทองเที่ยว
จํานวน 1 แหง - - 90,000

นกทองเทยว

ประทับใจการ

ทองเที่ยว

สวนโยธา

255
ปรับปรุงและซอมแซมหองน้ําภูปากอ

 ม.7

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว

- 20,000

ศกยภาพดานการ

ทองเที่ยวในพื้นที่

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรที่ 6 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและเขาสูมาตรฐานสากล

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

84

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและเขาสูมาตรฐานสากล

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

85

266 จัดหาสื่อการเรียนการสอนเด็ก ศพด.
เพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
จํานวน 2 ศูนยฯ - 60,000 60,000

การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

271 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.7
เพื่อใหเด็กเล็กในพื้นที่มี

พัฒนาการที่ดีขึ้น
จํานวน 1 หลัง - -

1,600, 

000

269 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.6
เพื่อใหเด็กเล็กในพื้นที่มี

พัฒนาการที่ดีขึ้น
จํานวน 1 หลัง - -

1,600, 

000

เด็กเล็กในพื้นที่มี

พัฒนาการที่ดีขึ้น
 สวนโยธา

1,200, 

000
-

การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

265
สนับสนุนศูนยการเรียนชุมชนหวย

ยางทอง(กศน.)

เพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
จํานวน 1 ศูนยฯ - 50,000 50,000

การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

50,000 50,000
ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสาร
สํานักปลัด

262
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการเขาคาย

ภาษาอังกฤษ

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ครั้ง - 35,000 35,000

1,600, 

000

1,600, 

000

เด็กเล็กและนักเรียน

มีสุขภาพแข็งแรง
สํานักปลัด

260 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและ ศพด.
เพื่อใหเด็กเล็กและนักเรียน

มีสุขภาพแข็งแรง

 นักเรียน 446 คน     

  เด็กเล็ก 105 คน

1,020, 

000

1,020, 

000

1,020, 

000

เด็กเล็กและนักเรียน

มีสุขภาพแข็งแรง
สํานักปลัด

259 อาหารกลางวันโรงเรียนและ ศพด.
เพื่อใหเด็กเล็กและนักเรียน

มีสุขภาพแข็งแรง

 นักเรียน 446 คน     

  เด็กเล็ก 105 คน

1,600, 

000

จํานวน 1 ครั้ง - 45,000 45,000
นักเรียนมี

ประสบการณเพิ่มขึ้น

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.5
การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 สวนโยธา

สํานักปลัด

-

267

จํานวน 1 หลัง

เพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

เพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

1,600,  

000
-

264
สนับสนุนการแขงขันกีฬากลุม

โรงเรียนวังกวาง

อุดหนุนทัศนศึกษานอกสถานที่

สําหรับนักเรียน

เพื่อใหนักเรียนมี

ประสบการณเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

เด็กเล็กในพื้นที่มี

พัฒนาการที่ดีขึ้น
 สวนโยธา

270
ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบานซํา

มวง ม.5

เพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
จํานวน 1 หลัง -  สวนโยธา

สํานักปลัด

263

-จํานวน 5 โรงเรียน
จัดหาสื่อการเรียนการสอนแก

โรงเรียนในพื้นที่

จํานวน 11 หมูบาน -

เพื่อใหนักเรียนในกลุม ร.ร.

มีความสัมพันธอันดี
จํานวน 1 ครั้ง - 30,000 30,000

นักเรียนในกลุม ร.ร.มี

ความสัมพันธอันดี

นักเรียนมีทักษะ

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

268

190,000 190,000

261 จัดซื้อหนังสือ/วารสารสําหรับหมูบาน
เพื่อใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสาร



ยุทธศาสตรที่ 6 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

86

ยุทธศาสตรที่ 7 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

87

278
กอสรางเชิงตะกอนเผาศพแบบ

เชิงเดี่ยว ม.8

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่

สําหรับประกอบฌาปนสถาน
จํานวน 1 แหง - 150,000 -

ชุมชนมสถานท

สําหรับประกอบฌา

ปนสถาน

 สวนโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

272
อุดหนุนการจัดงานขาวหลามฯ อ.น้ํา

หนาว

เพื่อสืบสานงานประเพณี

ประจําอําเภอ
จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000

งานประเพณประจา

อําเภอไดรับการสืบ

สาน

สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

100,000 100,000

งานประเพณประจา

อําเภอไดรับการสืบ

สาน

สํานักปลัด

274
จัดงานเทศกาลสงกรานตและรดน้ํา

ผูสูงอายุ

เพื่อแสดงความกตัญูตอ

ผูสูงอายุ
จํานวน 1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000

ประชาชนไดแสดง

ความกตัญูตอ

ผสงอาย

สํานักปลัด

273
จัดขบวนรถบุพชาติงานขาวหลามฯ 

อ.น้ําหนาว

เพื่อสืบสานงานประเพณี

ประจําอําเภอ
จํานวน 1 ครั้ง 100,000

- 30,000
ประชาชนภาคภูมิใจ

ในชุมชนตนเอง
 สวนโยธา277 กอสรางสัญลักษณหมูบาน(กวาง) ม.2

เพื่อสรางความภาคภูมิใจใน

ชุมชน
จํานวน 1 แหง -

20,000 20,000

งานถวายเทยน

พรรษาไดรับการสืบ

สาน

สํานักปลัด

276
สนับสนุนงานบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูรอน

เพื่อใหเยาวชนไดศึกษา

พระพุทธศาสนา
จํานวน 1 ครั้ง - 10,000 10,000

เยาวชนไดศึกษา

พระพุทธศาสนา
 สํานักปลัด

275 จัดประเพณีถวายเทียนพรรษา
เพื่อสบสานประเพณีถวาย

เทียนพรรษา
จํานวน 1 ครั้ง -

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

279 จัดซื้อถังขยะ
เพื่อใหการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
จํานวน 500 ถัง - - 60,000

การกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)

จํานวน 1 คัน -

30,000 30,000
การกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
สํานักปลัด

281 กอสรางสถานที่กําจัดขยะ ม.3
เพื่อใหการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
จํานวน 1 แหง - 360,000 -

การกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
สวนโยธา

280 รณรงคกําจัดขยะใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
จํานวน 1 ครั้ง -

-
 2,500, 

000

การกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
สวนโยธา

283 กอสรางเตาเผาขยะ ม.1
เพื่อใหการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
จํานวน 1 แหง - 500,000 -

การกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ
สวนโยธา

282 จัดซื้อรถขนขยะ
เพื่อใหการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ



ยุทธศาสตรที่ 7 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 2 พัฒนาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ยุทธศาสตรที่ 7 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปา

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

88

289 อนุรักษปาชุมชน ม.7
เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี

ความสมบูรณ
จํานวน 1 แหง - 25,000 25,000

ปาในพื้นที่มีความ

สมบูรณ
สํานักปลัด

290
อนุรักษปาชุมชนและปาเฉลิมพระ

เกียรติ ม.9

เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี

ความสมบูรณ
จํานวน 2 แหง - 45,000 45,000

ปาในพื้นที่มีความ

สมบูรณ
สํานักปลัด

288 จัดทําแนวกันไฟปาชุมชน ม.2
เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี

ความสมบูรณ
จํานวน 1 แหง - 25,000 25,000

ปาในพื้นที่มีความ

สมบูรณ
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

20,000 20,000
ปาในพื้นที่มีความ

สมบูรณ
สํานักปลัด

285 ปองกันและควบคุมไฟปา
เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี

ความสมบูรณ

พื้นที่ปาทั้งตําบลวัง

กวาง
- 50,000 50,000

ปาในพื้นที่มีความ

สมบูรณ
สํานักปลัด

284 บวชปาชุมชน
เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี

ความสมบูรณ
จํานวน 11 แหง -

70,000 -

ประชาชนมสถานท

สําหรับพักผอนหยอน

ใจ

สวนโยธา

287
กอสรางฝายกันน้ําลําธาร(Check 

Dam)

เพื่อรักษาความชุมชื้นแก

พื้นที่ตําบลวังกวาง
จํานวน 20 แหง - 500,000 -

พื้นที่มีความชุมชื้น

เพิ่มขึ้น
สวนโยธา

286 จัดสรางสวนสาธารณะสําหรับชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับพักผอนหยอนใจ
จํานวน 11 แหง -

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

291 ปลูกปา
เพื่อใหพื้นที่มีความอุดม

สมบูรณ
จํานวน 20 ไร - 30,000 30,000

พื้นที่มีความอุดม

สมบูรณ
สํานักปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย   

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณ(บาท)
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