รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)
เทศบาลตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพที่ดีไดมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ดําเนินการจัดระบบคมนาคมขนสงใหทั่วถึง
เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากบริเวณบานนายสําราญ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 420 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

ปทุมสูตร ถึงคลองชลประทาน

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอย

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

กวา 2,100 ตร.ม. พรอมไหล

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ทางขางละ 0-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

2 กอสรางถนน คสล. จากถนน

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 62 ม.

220,000

-

-

คุณภาพชีวิตของประชาชน

คสล. เดิม (ซอยหูชาง) - บริเวณ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.ไมนอย

ไดรับความสะดวกสบายขึ้น

หลังบานพักพนักงานเทศบาล

สําหรับการเดินทางไป

กวา 248 ตรม. พรอมไหลทาง

และปลอดภัย

ประกอบอาชีพ

หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0-0.5 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่
1,420,000

กองชาง

-25เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 1 บาน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2557 2558
2556
(บาท) (บาท)
(บาท)
350,000

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
คุณภาพชีวิตของ

หนองบัวจากบริเวณบานนายวิเชียร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่

ประชาชนไดรับความ

บทุมสูติ -บริเวณสายแยกหนองบัว สําหรับการเดินทางไป

สะดวกสบายขึ้น

ประกอบอาชีพ

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 350 ตร.ม.

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

พรอมไหลทางลงหินคลุกกวาง
ขางละ 0.00-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ พรอมทําการกอสราง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู
ขนาด 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร ยาว 145 เมตร ฝา คสล.

4 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 4 บาน

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จรเขสามพัน จากบริเวณแยก

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ทางหลวง 321 (รานรุงอรุณ) -

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 4,450

เสนทางคมนาคมที่

บริเวณ รพ.สต. บานจรเขสามพัน ประกอบอาชีพ

ตร.ม. พรอมไหลทางลงหินคลุก
กวางขางละ 0.0.50 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ และทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.
จํานวน 845 ทอน บอพัก ค.ส.ล.
ขนาด 1.00X1.00 ม. จํานวน 45 บอ 5,150,000

4,800,000

4,800,000

กองชาง

-265 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 1 จาก เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

-

9,000,000 9,000,000 คุณภาพชีวิตของ

ศาลา SML ถึงเขตติดตอ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม.

ประชาชนไดรับความ

บานจรเขสามพัน

สะดวกสบายขึ้น

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

ประกอบอาชีพ

18,000 ตร.ม.

6 กอสรางถนนดินลงหินคลุกหมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ถนนขนาดฐานกวาง 6.00 ม.

-

300,000

300,000 คุณภาพชีวิตของ

จากบานนายเนื่อง ปทุมสูตร

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.

ประชาชนไดรับความ

ถึงถนนลงหินคลุกสายทุงหนอง

สําหรับการเดินทางไป

ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.

สะดวกสบายขึ้น

กระเบียน

ประกอบอาชีพ

พรอมบดอัดและฝงทอระบายน้ํา

กองชาง

กองชาง

Ø 0.60 ม. จํานวน 6 ทอน

7 ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ทําการรื้อเกาะกลางถนน ขนาด

-

92,500

92,500 คุณภาพชีวิตของ

ซุมวัดโพธาราม - บริเวณ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กวางเฉลี่ย 1.20 ม. ความยาว

ประชาชนไดรับความ

หนาบานนายกิจจา วงศประเสริฐ

สําหรับการเดินทางไป

146 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. มีพื้นที่

สะดวกสบายขึ้น

ประกอบอาชีพ

คสล. ไมนอยกวา 175 ตร.ม.

8 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 จากถนน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
จังหวัดกาญจนบุรี - บานนางกิมเอง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

-

450,000

450,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 750

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

ตร.ม.

9,842,500

9,842,500

กองชาง

กองชาง

-27เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
9 เสริมถนนดินและลงหินคลุก

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ถนนดินขนาดฐานกวาง 4.00

งบประมาณและที่มา
2557
2556 (บาท)
(บาท) 2558 (บาท)
-

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

400,000 คุณภาพชีวิตของ

หมูที่ 1 (สายหนองตาขุน)

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ม. ยาว 355 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย

ประชาชนไดรับความ

จากบานนายอํานวย ปทุมสูตร

สําหรับการเดินทางไป

0.20 ม. พรอมบดอัด

สะดวกสบายขึ้น

ถึงบานนายสมชาย ปทุมสูตร

ประกอบอาชีพ

10 กอสรางถนนลาดยาง จากสะพาน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

-

12,081,000 12,081,000 คุณภาพชีวิตของ

หนองบัว หมูที่ 1 ถึงทางหลวง 3342 คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 4,027 เมตร หนา 0.05 ม.

ประชาชนไดรับความ

สายบอพลอย - กาญจนบุรี

สะดวกสบายขึ้น

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

ประกอบอาชีพ

32,216 ตร.ม. ไหลทางกวาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

ขางละ 1.00 เมตร

11 กอสรางถนนลาดยาง จากไร

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

-

2,125,000

2,125,000 คุณภาพชีวิตของ

นายธวัช สิทธิธัญญาศิลป - บาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 850 ม. หนา 0.05 มีพื้น

ประชาชนไดรับความ

นายเหลียง รักษี

สําหรับการเดินทางไป

ที่ลาดยางไมนอยกวา 4,250ตร.ม.

สะดวกสบายขึ้น

ประกอบอาชีพ

ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม.

12 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีเสน

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

จากบานนายเอี่ยม ปทุมสูติ

ทางคมนาคมที่สะดวก

ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม.

ถึงบานนายสมควร เทียนสมใจ

รวดเร็วสําหรับการเดินทาง มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
ไปประกอบอาชีพ

1,600 ตร.ม.

-

960,000

960,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี
เสนทางคมนาคมที่

15,566,000

15,566,000

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

-28เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
13 เสริมคันดินพรอมขยายถนน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ถนนดินขนาดฐานกวาง 5.00

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 คุณภาพชีวิตของ

หมูที่ 2 จากสะพาน ถึงบาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ม. ยาว 980 ม. เสริมคันดิน

ประชาชนไดรับความ

นายบุญเรือง อาจคงหาญ

สําหรับการเดินทางไป

สูง 0.20 ม. (ระยะทางเสริม

สะดวกสบายขึ้น

ประกอบอาชีพ

คันดิน ยาว 260 เมตร)

14 เสริมคันดิน หมูที่ 2 จากไร

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ถนนดินขนาดฐานกวาง 5.00

-

450,000

450,000 คุณภาพชีวิตของ

นายทองเพียร ปทุมสูติ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ม. ยาว 850 ม. เสริมคันดิน

ประชาชนไดรับความ

ถึงเขตติดตอ หมูที่ 1

สําหรับการเดินทางไป

สูง 0.50 ม.

สะดวกสบายขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

ประกอบอาชีพ

15 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.

-

103,200

103,200 คุณภาพชีวิตของ

จากถนนเสนบานเขาชานหมาก
ถึงบานหนองบัว ผานหนาแท็งค

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.

ประชาชนไดรับความ

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา

สะดวกสบายขึ้น

น้ําประปา

ประกอบอาชีพ

172 ตร.ม.

16 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 จาก

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00

-

568,800

568,800 ประชาชนมีคุณภาพ

คันคลองบานนายอนันต สุขเกษมฤทัย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 237 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ถึงถนนลาดยางสายดอนพรหม -

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ตลาดเขต

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 948 ตร.ม. วางทอ

1,622,000

1,622,000

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

-29เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
17 กอสรางถนนคอนกรีต หมูที่ 4
พรอมรางระบายน้ํา ซอยสุขใจ

18 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

288,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

288,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 80 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 240 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00

-

250,000

250,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ซอยโพธิ์ทอง (ซอยตัน) พรอม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 69 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

รางระบายน้ํา

สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 207 ตร.ม.

เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

19 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4
ซอยตาคลัง พรอมรางระบายน้ํา

20 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00

-

360,000

360,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 100 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 300 ตร.ม.

เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00

-

360,000

360,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ซอยดอนทอง พรอมรางระบายน้ํา คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 100 เมตร
สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 300 ตร.ม.

-

1,258,000

1,258,000

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-30เปาหมาย

โครงการ
ที่
21 ปรับปรุงถนน คสล. หมูที่ 4
ซอยตาเมน พรอมวางทอ

22 ลงหินคลุกถนนฝงขวา จาก

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 20 ตร.ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
12,000 ประชาชนมีคุณภาพ

-

150,000

150,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

คลองชลประทาน หมูที่ 7

สําหรับการเดินทางไป

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

สะดวกรวดเร็ว

บริเวณหนองบัวใหญ - หนองออยาว

ยาว 900 เมตร หนา 0.07 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม.

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 700 เมตร หนา 0.10 ม.

กองชาง

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

-

400,000

400,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

กองชาง

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

บานนางเตือน จรเข หมูที่ 4 -

23 กอสรางถนนลงลูกรัง หมูที่ 4

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เสนทางคมนาคมที่
562,000

562,000 สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

-31เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
24 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
(บาท)
-

2557 (บาท)
1,300,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู

1,300,000 ประชาชนมีคุณภาพ

หมูที่ 5 จากบริเวณบาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

นางดวงนอย พิชญาวุทธ ถึงบาน

สําหรับการเดินทางไป

0.60 ม. ยาว 230 ม. พรอมวาง

เสนทางคมนาคมที่

นายเซียมโฮ แซลิ้ม

ประกอบอาชีพ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.30

สะดวกรวดเร็ว

ม. จํานวน 706 ทอน และบอพัก

ไมเกิดน้ําทวมขังชวง

ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม.

ฤดูฝน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาง

(ฝาตะแกรงเหล็ก) จํานวน 60 บอ
25 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

เลียบคลองฝงบาน นางอนงค

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 460 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ถ้ําวัตร ถึงสะพานดํา

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 2,300 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม.

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 85 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 297.50 ตร.ม.

26 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5
ขางปมชวนชม

-

-

1,150,000

180,000

2,630,000

1,150,000 ประชาชนมีคุณภาพ

180,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

2,630,000

กองชาง

กองชาง

-32เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
27 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5
ซอยบานนางสุรินทร ศรีโปฏก

28 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

70,000

70,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 38 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 114 ตร.ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 2.40

-

16,000

16,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ซอยบานนายประเสริฐ พัฒลักษณ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 11 เมตร หนา
สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 26.4 ตร.ม.

29 กอสรางทางกลับรถลอดใตสะพาน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ชวงที่ 1 ขนาดกวางเฉลี่ย 1.50
หมูที่ 5

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

กองชาง

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

-

99,800

99,800 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 35.00 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.075 เมตร

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ชวงที่ 2 ขนาดกวางเฉลี่ย 2.60
เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา
0.075 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 135 ตารางเมตร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

185,800

185,800

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

-33เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

30 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 ตอ เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากถนนลาดยางสายคันคลอง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 500 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

(ดอนมะกัก) ถึงหมูบานทุงนอย

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาด

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ยางไมนอยกวา 7,500 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

31 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6
สายดอนงิ้ว - จรเขสามพัน

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

-

18,620,000 18,620,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

พรอมไหลทางขางละ 1.00 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป

ยาว 5,320 ม. หนา 0.05 ม.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

42,560 ตร.ม.

32 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00

-

432,000

432,000 ประชาชนมีคุณภาพ

รานคาหนาฝายยาง ระยะทาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 180 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ประมาณ 60 ม. (บานนางจิรายุ

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

แจมใส)

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 720 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

33 กอสรางถนนลาดยางเลียบคลอง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

-

3,300,000

3,300,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ชลประทาน ม. 6 (ฝงลานตากขาว) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,100 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ถึงเขตติดตอตําบลอูทอง

เสนทางคมนาคมที่

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

ประกอบอาชีพ

6,600 ตร.ม.

23,852,000

23,852,000

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

-34เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
34 กอสรางถนนลาดยางเลียบคลอง

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

4,560,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4,560,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ชลประทาน ม. 6 (ฝงบานนายอูทอง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,520 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

แผนสมบูรณ ถึงถนนลาดยางตําบล สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เสนทางคมนาคมที่

ยุงทะลาย

9,120 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

35 กอสรางถนน คสล. จากฝายยาง

ประกอบอาชีพ

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

-

690,000

690,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ขามคลองระบายน้ํา ถึงเขตติดตอ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 230 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

หมูที่ 15 บานวังขอน

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 1,150 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

36 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6
หมูบานหลังแคมปชลประทาน

37 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 พรอม

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

-

1,470,000 1,470,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 490 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 2,450 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00

-

336,000

336,000 ประชาชนมีคุณภาพ

รางระบายน้ําทางเขาฝายยาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 80 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

บานนายเสียน -นางทองอู

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 320 ตร.ม.

7,056,000

7,056,000

สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-35เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
38 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 จาก

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

750,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

750,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ฝายยางถึงเขตติดตอ หมูที่ 11

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 250 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ตําบลอูทอง

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 1,250 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

39 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 หมูบาน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
หนาแคมป ถึงคลองชลประทาน

40 ขยายถนน บริเวณบานนางเตียง

-

240,000

240,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 100 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 400 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00

-

150,000

150,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ลิ้มไพบูลย ถึงถนนลงหินคลุก

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ทุงยายพุก

สําหรับการเดินทางไป

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 260 เมตร

41 ปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 6 บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
ลานตากขาวตั้งเจริญทรัพย

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

-

164,000

164,000 ประชาชนมีคุณภาพ

เมตร ยาว 325 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เสนทางคมนาคมที่
1,304,000

1,304,000

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

- 36 เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
42 ขยายสะพานขามคลองใหรถยนต

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ขามไดบริเวณคลองชลประทาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 7

สําหรับการเดินทางไป

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

สะดวกรวดเร็ว

43 กอสรางถนนลาดยางคันคลอง
ชลประทาน หมูที่ 7 จากถนน

เมตร ยาว 12 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

-

8,400,000

8,400,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ยาว 2,800 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ทางหลวงสาย 321 ถึงถนนลาดยาง สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เสนทางคมนาคมที่

คลองตัน

16,800 ตร.ม. พรอมไหลทาง

สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

1 เมตร

44 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 จาก

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50

-

231,000

231,000 ประชาชนมีคุณภาพ

บานนายจํานงค สําเภาทอง ถึง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 110 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

คันคลองชลประทาน -บาน

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

เสนทางคมนาคมที่

นางมวน แผนสมบูรณ

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 385 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

45 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 จาก

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00

-

456,000

456,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คลองชลประทาน ถึงบานนายเบี่ยง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 190 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

กลั่นใจดี

เสนทางคมนาคมที่

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 760 ตร.ม.

10,087,000

10,087,000

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

- 37 เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
46 ลงหินคลุกถนน หมูที่ 7 บริเวณ
บานนายสําราญ เอี่ยมบุญอิ่ม

47 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7
เสนรังสบิด

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 1.50
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

-

7,500

สําหรับการเดินทางไป

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

-

2,900,000 2,900,000 คุณภาพชีวิตของ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 ม.

ประชาชนไดรับความ

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,750

สะดวกสบายขึ้น

ประกอบอาชีพ

ตร.ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.

สําหรับประกอบพิธีกรรม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

-

30,000

30,000 ประชาชนมีสถานที่

เมตร หนา 0.7 เมตร

กองชาง

กองชาง

สําหรับประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา

49 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 9

ผลที่คาดวาจะไดรับ

7500 ประชาชนมีคุณภาพ

เมตร ยาว 50 เมตร

48 ลงหินคลุกลานวัดเทพคีรีวงศาราม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กวาง 6.50 เมตร ยาว 100
หมูที่ 8

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทางศาสนา

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

-

3,300,000 3,300,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากบานนางผัด อาจคงหาญ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ถึงบานนายมอญ สมพับ

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,500

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ตร.ม. พรอมไหลทางขางละ 0.50 ม.

สะดวกรวดเร็ว

0.50 เมตร พรอมทอระบายน้ํา
Ø 0.80 ม. จํานวน 8 ทอน

6,237,500

6,237,500

กองชาง

-38เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
50 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 9

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3,300,000 3,300,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากบานนางสอิ้ง ปนแกว ถึง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 1,100 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ถนนลาดยางวังสําโรง

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาด

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ยางไมนอยกวา 5,500 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

พรอมไหลทางขางละ 0.50 ม.

51 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

-

1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากศาลเจา ถึงถนนคอนกรีต

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 500 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

(ตรงขามโรงเรียนบานรางโพธิ์)

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 2,500 ตร.ม.

กองชาง

พรอมไหลทางลงหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร

52 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

-

6,050,000 6,050,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากคลองชลประทาน ถึงถนน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

ลาดยางบานโพธิ์ทอง

สําหรับการเดินทางไป

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 12,100 ตร.ม.
พรอมไหลทางลงหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร

10,850,000

10,850,000

กองชาง

-39-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2556
2558
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากถนนขางโรงเรียนบานรางโพธิ์ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 400 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

ถึงคลองชลประทาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
53 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 9

(ผลผลิตของโครงการ)

สําหรับการเดินทางไป

0.05 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 2,000 ตร.ม.

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

พรอมไหลทางลงหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร

54 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 จาก เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

-

300,000

300,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ถนนลาดยางวังสําโรง ถึงถนน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 100 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

ค.ศ.ล. (เดิม)

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอย

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

กวา 1,500 ตร.ม. พรอมไหล

กองชาง

ทางลงหินคลุกขางละ 0.5 เมตร

55 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 จาก เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
อูเปยก - คลองรังสลิด

-

960,000

960,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 320 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอย

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

กวา 1,600 ตร.ม. พรอมไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร

2,460,000

2,460,000

กองชาง

-40เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

56 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 จาก เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

บานนางเตือน จรเข ถึงบาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 500 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

นายปรีชา กระตายทอง

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอย

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

กวา 2,500 ตร.ม. พรอมไหล

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ทางขางละ 0.50 เมตร

57 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00

-

2,505,000 2,505,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากปอมทางหลวง ถึงถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 835 เมตร

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

บอเงิน
58 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ลาด

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ยางไมนอยกวา 5,010 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

-

360,000

360,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากบานนายพยับ โพธิ์ทอง - บาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

นายชลอ ลิ้มสุวรรณ

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล. นอยกวา 600

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ตร.ม. พรอมไหลทางลงหินคลุก

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

ตามสภาพพื้นที่

59 กอสรางถนน คสล. จากบาน
นายศิวกานต ปทุมสูติ ถึงถนน
ลาดยาง หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

-

900,000

900,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

300 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.
นอยกวา1,500 ตร.ม. พรอมไหลทาง

5,265,000

5,265,000

เสนทางคมนาคมที่ดี

กองชาง

- 41 เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

60 กอสรางถนนลาดยางบานโพธิ์ทอง เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2,125,000 2,125,000 ประชาชนมีคุณภาพ

หมูที่ 12 จากคันคลอง - ถนน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 850 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ลาดยางสายบอปน

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

4,250 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

61 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

-

1,127,500 1,127,500 ประชาชนมีคุณภาพ

จากคันคลอง - หนาบาน

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 451 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

นายคาง ศรีเหรา

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

2,255 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

62 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

-

6,050,000 6,050,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากขางโรงเรียนรัตนไพศาล - หมู คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 2,420 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ที่ 9 บานโพธิ์เงิน
63 ขยายสะพานบริเวณโรงเรียน
รัตนไพศาล

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

12,100 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 900 เมตร

-

1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ยาว 12.00 เมตร

ที่ดีและมีความปลอดภัย
10,302,500

10,302,500

จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-42เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
64 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 13

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557 2558
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

6,600,000 6,600,000 ประชาชนมีคุณภาพ

จากบานนายสําราญ ปทุมสูติ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 2,200 ม. หนา 0.05 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

ถึงบานนายโลม ชางเขียว

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

13,200 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

65 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร

-

88,200

88,200 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากบานนายเล็ก ทิมทอง ถึง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

บานนางสาวปาริชาติ ทิมทอง

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

147 ตร.ม.

66 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

-

504,000

504,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

บริเวณซอยเสียงไรสายในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

840 ตร.ม.

67 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 14
บริเวณซอยเลาไก

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

-

480,000

480,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

800 ตร.ม.

7,672,200

7,672,200

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-43เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
68 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 14
บริเวณซอยตรงขามเลาไก

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

70 ตอเติมศาลาเอนกประสงค
หมูที่ 14 บานเนินสมบัติ

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

5,000 ตร.ม.

69 กอสรางถนนลาดยางจากโรงโมหิน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ถึงหมูบานหนองมะสังข หมูที่ 14

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

3,340,000 3,340,000 ประชาชนมีคุณภาพ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ไหลทางขางละ 1 ม. ยาว 835 ม.

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี

สําหรับการเดินทางไป

หนา 0.05 ม. มีพื้นที่ลาดยาง

เสนทางคมนาคมที่

ประกอบอาชีพ

ไมนอยกวา 6,680 ตร.ม.

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อเปนสถานที่รองรับการ สภาพเดิมกวาง 8.00 ม. ยาว

-

600,000

600,000 ประชาชนมีสถานที่

ประชุม ประชาคมของ

12.00 ม. สูง 3.24 ม. สภาพหลัง

สําหรับทํากิจกรรมที่

ราษฎรในหมูบาน

ปรับปรุง ขนาดกวาง 14.00 ม.

เปนประโยชนตอตนเอง

ยาว 18.00 ม. สูง 3.24 ม.

และสังคม

(ภายในมีหองเก็บของขนาดกวาง
3.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูง 2.80
ม. จํานวน 1 หอง และมีหองน้ํา
ขนาดกวาง 1.50 ม. ยาว 1.50 ม.
สูง 2.80 ม. จํานวน 2 หอง

6,940,000

6,940,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

-44งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
71 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 15

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

2556
(บาท)
-

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3,300,000 3,300,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

บริเวณหลังสํานักงานประปา ถึง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

ถนนสายบอพลอย

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 5,500 ตร.ม.

72 กอสรางถนนโดยลงหินคลุก หมูที่
15 จากถนนลาดยางสาย 321

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

มาลัยแมน (บริเวณรานแสงเสนห) สําหรับการเดินทางไป

-

52,000

52,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

เมตร ยาว 300 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

0.07 เมตร

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

ประกอบอาชีพ

73 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

-

300,000

300,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

บริเวณทางเขาบานนายชาตินันท

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 100 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สายทอง

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 500 ตร.ม.

74 ซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมูที่ เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00

-

40,000

40,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

15 บริเวณขางบานนายชาตินันท คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 100 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สายทอง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สําหรับการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ

0.07 เมตร
3,692,000

3,692,000

กองชาง

กองชาง

-45งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
75 ซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
ภายในตําบลจรเขสามพัน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา

ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเสนทาง

สําหรับการเดินทางไป

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ประกอบอาชีพ

นอยกวา 5,500 ตร.ม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

-46แนวทางพัฒนาที่ 2 ดําเนินการจัดการพัฒนาแหลงน้ําใหทั่วถึง
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 กอสรางรางระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ 1

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

(ผลผลิตของโครงการ)
ยาว 190 เมตร

2556
(บาท)
-

2557
(บาท)
342,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

342,000 คุณภาพชีวิตของ

บานเรือนของราษฎร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

จุดที่ 1 รางระบายน้ํารูปตัว U

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง

จากบานนายประดิษฐ เทศวงษ

ในฤดูฝน

ถึงนางเขยื้อน ปทุมสูตร
2 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

จุดที่ 2 รางระบายน้ํารูปตัว U

บานเรือนของราษฎร

ยาว 142 เมตร

-

255,600

255,600 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

จากบานนายณรงค ปทุมสูติ

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง

ถึงคลองจรเขสามพัน

ในฤดูฝน

3 กอสรางประตูระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 1 บริเวณรางตาอินทร

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

กองชาง

จํานวน 1 ประตู

-

100,000

100,000 คุณภาพชีวิตของ

และปลอยน้ําสําหรับ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ใชในการเกษตรไดสะดวก

มีทางเดินน้ําสะดวก

ขึ้น

เพื่อใชสําหรับประกอบ
697,600

697,600

อาชีพการเกษตร

กองชาง

-47งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
4 เปลี่ยนรางระบายน้ําจากฝาเหล็ก

เพื่อใหประชาชนมีความ

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 142 ฝา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

60,000

60,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

เปนฝาคอนกรีต หมูที่ 13 จากบาน ปลอดภัยในชีวิตและปองกัน

ที่ดีและมีความปลอดภัย

นายประเทือง - ถนนคอนกรีต

จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การลักขโมยตะแกรงเหล็ก

5 ขุดทางรางระบายน้ําหรือฝงทอ

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

บริเวณบานนางสาวนิลรุง

บานเรือนของราษฎร

ระยะทางยาว 100 เมตร

-

180,000

180,000 คุณภาพชีวิตของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

อาจแยมสรวล หมูที่ 14

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

6 กอสรางคลองไสไกดาดคอนกรีต

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

ปากบนกวาง 2.00 เมตร

หมูที่ 2 จากไรนายสมควร

และปลอยน้ําสําหรับ

ปากลางกวาง 1.00 เมตร

-

2,820,000 2,820,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

เทียนสมใจ ถึงคลองรางปลาหมอ ใชในการเกษตรไดสะดวก ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว
ขึ้น

กองชาง

มีทางเดินน้ําสะดวก

1,880 เมตร

เพื่อใชสําหรับประกอบ
อาชีพการเกษตร

7 ฝงทอระบายน้ํา หมูที่ 2 จากไร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

นายสําราญ ศรีเหรา - ถนนลาดยาง บานเรือนของราษฎร

ฝงทอระบายน้ํา Ø 1.00 ม.

-

220,000

220,000 คุณภาพชีวิตของ

จํานวน 60 ทอน บอพัก คสล.

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

1.20x1.20 ม. จํานวน 5 บอ

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง

พรอมกลบดินหลังทอ หนา

ในฤดูฝน

0.20 ม.

3,280,000

3,280,000

กองชาง

-48งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

200,000

200,000 คุณภาพชีวิตของ

8 กอสรางประตูเปด - ปดน้ํา

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

หมูที่ 2 จํานวน 2 แหง

และปลอยน้ําสําหรับ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

จุดที่ 1 หลังวัดปทุมวนาราม

ใชในการเกษตรไดสะดวก

มีทางเดินน้ําสะดวก

จุดที่ 2 ฟารมหมูผูใหญภาคภูมิ

ขึ้น

เพื่อใชสําหรับประกอบ

จํานวนจุดละ 1 ประตู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

การเกษตร

9 กอสรางรางระบายน้ําฝงขวา
หมูที่ 3 (ซอยทาวเฮาส) เชื่อมตอ

-

20,000

20,000 คุณภาพชีวิตของ

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

บอพัก 0.50x0.50จํานวน 1บอ

บานเรือนของราษฎร

พรอมทอระบายน้ํา Ø 0.30

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

เมตร จํานวน 7 ทอน

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง

บานหนองปลิง
10 ขุดลอกคลองระบายน้ํา จากคลอง เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

ปากบนกวาง 6.80 เมตร

-

200,000

200,000 คุณภาพชีวิตของ

ชลประทาน หมูที่ 4 เขตติดตอ

และปลอยน้ําสําหรับ

หมูที่ 10 ถึงคลองจรเขสามพัน

ใชในการเกษตรไดสะดวก ยาว 2,100 เมตร ลึกเฉลี่ย

มีทางเดินน้ําสะดวก

ขึ้น

สําหรับประกอบอาชีพ

ปากลางกวาง 2.70 เมตร

กองชาง

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

1.50 เมตร

การเกษตร

11 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 4

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ระยะทาง ยาว 130 เมตร

-

200,000

200,000 คุณภาพชีวิตของ

บานเรือนของราษฎร

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง
620,000

620,000

ในฤดูฝน

กองชาง

-49งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
12 ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมูที่ 4

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

(ผลผลิตของโครงการ)
ปากบนกวาง 6.80 เมตร

2556
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2557
(บาท)

2558
(บาท)

100,000

100,000 คุณภาพชีวิตของ

จากบอหลวง - คลองจรเขสามพัน บานเรือนของราษฎร

ปากลางกวาง 2.70 เมตร

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

พรอมขุดลอกสระบอหลวง

ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง

1.50 เมตร

ในฤดูฝน

13 วางทอระบายน้ํา บริเวณตลาด
หมูที่ 5

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ทอ คสล. Ø 0.80 เมตร ยาว

บานเรือนของราษฎร

200 เมตร (พรอมงานรื้อผิวทาง)

-

800,000

800,000 คุณภาพชีวิตของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

14 ฝงทอระบายน้ํา หมูที่ 6 บริเวณ
หมูบานสะพานสอง ทั้งสองฝง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ระยะทางยาว 200 เมตร

-

400,000

400,000 คุณภาพชีวิตของ

บานเรือนของราษฎร

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

15 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 6

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

จากหนาวัดโพธาราม - สี่แยก

บานเรือนของราษฎร

ระยะทางยาว 130 เมตร

-

200,000

200,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

หัวดอน

บานเรือนไมถูกน้ําทวมขัง
1,500,000

1,500,000

ในฤดูฝน

กองชาง

-50งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
16 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 7 จาก

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

(ผลผลิตของโครงการ)
ยาว 430 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

450,000

450,000 คุณภาพชีวิตของ

บานนายอุดร บุญศรี - บานนาง บานเรือนและพื้นที่

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

สําราญ แกววงลอม

บานเรือนและพื้นที่

การเกษตรของราษฎร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

การเกษตรไมถูกน้ําทวมขัง

17 กอสรางคลองไสไกดาดคอนกรีต

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

หมูที่ 8 จากบานนายนที ทองคํา และปลอยน้ําสําหรับ
ถึงคลองชลประทาน

ปากบนกวาง 2.00 เมตร

-

400,000

400,000 คุณภาพชีวิตของ

ปากลางกวาง 0.80 เมตร

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ใชในการเกษตรไดสะดวก ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว

มีทางเดินน้ําสะดวก

ขึ้น

เพื่อใชสําหรับประกอบ

400 เมตร

อาชีพการเกษตร

18 ขุดทางระบายน้ําตรงบอทรายให

เพื่อแกปญหาดินเสื่อม

กวาง 2.50 ม. ยาว 2,000 ม.

ลึกลงไปจนถึงคลองวังสําโรง

คุณภาพ (ดินเค็ม)

ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

หมูที่ 9

และปองกันน้ําทวมขัง

19 ขุดลอกคลองระบายน้ําทั้งตําบล

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

-

200,000

200,000 พื้นดินในหมูบานมี
คุณภาพดีขึ้นและสามารถ
ระบายน้ําที่ทวมขังได

ทั้งตําบล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนไดผลิตผลมากขึ้น

พื้นที่เกษตรกรรมของ

เนื่องจากน้ําไมทวม และ

ประชาชน และระบายน้ํา

น้ําระบายไดดีขึ้น

ไปเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม

กองชาง

2,000,000

3,050,000

3,050,000

กองชาง

-51งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
20 ขุดลอกคลองระบายน้ํา พรอมวาง เพื่อใหมีทางระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา หมูที่ 10

และปลอยน้ําสําหรับ

(ผลผลิตของโครงการ)
ปากบนกวาง 3.00 ม. ปากลาง

2556
(บาท)

2557
(บาท)

-

100,000

2558
(บาท)

100,000 คุณภาพชีวิตของ

กวาง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50

สําหรับประกอบอาชีพ

สูง 0.90 ม. พรอมบดอัด

การเกษตร

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

ปากบนกวาง 2.00 เมตร

หมูที่ 11 บริเวณจากคลอง

และปลอยน้ําสําหรับ

ปากลางกวาง 0.80 เมตร

-

450,000

450,000 คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ระบายน้ําถึงไรนายสมนึก มวงนอย ใชในการเกษตรไดสะดวก ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว

มีทางเดินน้ําสะดวก

และนายทองเพียร ปทุมสูตร

เพื่อใชสําหรับประกอบ

ขึ้น

กองชาง

มีทางเดินน้ําสะดวก

Ø 0.80 พรอมกลบดินหลังทอ

21 กอสรางคลองไสไกดาดคอนกรีต

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

(หลังบานผูใหญคนึง เปรมไพศาล) ใชในการเกษตรไดสะดวก ม. ยาว 776 เมตร วางทอ
ขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

450 เมตร

อาชีพการเกษตร

22 กอสรางคลองไสไกดาดคอนกรีต

-

850,000

850,000 คุณภาพชีวิตของ

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

ปากบนกวาง 2.00 เมตร

บริเวณคันคลองบานโพธิ์ทอง

และปลอยน้ําสําหรับ

ปากลางกวาง 0.60 เมตร

หมูที่ 12

ใชในการเกษตรไดสะดวก ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว

มีทางเดินน้ําสะดวก

ขึ้น

เพื่อใชสําหรับประกอบ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

850 เมตร
1,400,000

1,400,000

อาชีพการเกษตร

กองชาง

-52งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
23 ฝงทอระบายน้ําลงคลองน้ําทิ้ง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

(ผลผลิตของโครงการ)
ฝงทอระบายน้ํา Ø 0.40 ม.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

20,000

20,000 คุณภาพชีวิตของ

หมูที่ 12 จากบานนายคาง ศรีเหรา บานเรือนและพื้นที่

จํานวน 10 ทอน พรอมดาด

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ถึงไรนายสุชิน ศักดิ์คําแหง

คอนกรีต

บานเรือนและพื้นที่

การเกษตรของราษฎร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

การเกษตรไมถูกน้ําทวมขัง

24 กอสรางคลองลอยยกระดับ

เพื่อยกระดับน้ําและ

ยาว 1,880 เมตร

-

5,640,000 5,640,000 คุณภาพชีวิตของ

หมูที่ 13 จากไรนายสมควร

ปลอยน้ําสําหรับใชใน

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

เทียนสมใจ - คลองรางปลาหมอ

การเกษตรไดสะดวกขึ้น

มีทางเดินน้ําสะดวก

กองชาง

เพื่อใชสําหรับประกอบ
อาชีพการเกษตร

25 ฝงทอระบายน้ํา หมูที่ 13 จากบาน เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ฝงทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.

-

400,000

400,000 คุณภาพชีวิตของ

นายอํานาจ อาจคงหาญ -บาน

บานเรือนและพื้นที่

จํานวน 201 ทอน พรอมบอพัก

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

นางเสนห ปทุมสูติ

การเกษตรของราษฎร

ค.ส.ล. 0.80 x 0.80 ม. พรอมถม

บานเรือนและพื้นที่

ดินฝงทอ

การเกษตรไมถูกน้ําทวมขัง

26 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 1
บานหนองบัว

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร

-

150,000

150,000 คุณภาพชีวิตของ

บานเรือนและพื้นที่

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

การเกษตรของราษฎร

มีทางเดินน้ําสะดวก
6,210,000

6,210,000

กองชาง

กองชาง

-53แนวทางพัฒนาที่ 3 ดําเนินการดานระบบไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่นๆ ใหทั่วถึง
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 4

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

120,000

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 5 สาย

- ซอยสุขใจ

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

- ซอยสุขใจ

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

- ซอยไกทอง

ทรัพยสิน

- ซอยไกทอง

ทรัพยสิน

- ซอยตาคลัง

- ซอยตาคลัง

- ซอยนาสาร

- ซอยนาสาร

- ซอยดอนทอง

- ซอยดอนทอง

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟถนน) เพื่อใหประชาชนมีความ

เสาไฟฟา สูง 6.00 เมตร โคม

420,000

-

-

ประชาชนมีความ

ประชาชนมีความ

หมูที่ 5 จากสะพานศาล - สะพาน ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ไฟฟา 250 วัตตโฮโซเดียมเพสเซอร

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ยายเผือก

(แบบดานเดียวชนิดกิ่งเดียว)

ทรัพยสิน

ทรัพยสิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 9 ตน
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีความ

บริเวณฟารมวัว ถึงบานนายนรินทร ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
แซจู

ทรัพยสิน

จํานวน 1 สาย ยาว 900 เมตร

140,000

จํานวน 16 ดวง

-

-

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

680,000

มีความปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

-54งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
4 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายใน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

หมูบาน หมูที่ 13 หนาวัดปทุมวนาราม ปลอดภั
บาน ยทั้งในชีวิตและ

จํานวน 5 ดวง

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

75,000

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
คุณภาพชีวิตของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ถึงบานนายโลม ชางเขียว แยกบาน ทรัพยสิน
นายแกละ ใจกลา

มีความปลอดภัยมากขึ้น

5 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บริเวณ

เพื่อใหประชาชนมีความ

เสาไฟฟา สูง 6.00 เมตร โคม

สะพานภายในตําบลจรเขสามพัน

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ไฟฟา 250 วัตต โฮโซเดียม

จํานวน 6 แหง

ทรัพยสิน

เพรสเซอร (แบบดานเดียวชนิด

1. สะพาน คสล. บานหนองบัว ม. 1

กิ่งเดี่ยว) พรอมอุปกรณติดตั้ง

2. สะพาน คสล. หลังศูนยพัฒนา

จํานวน 18 ตน(สะพานละ 3 ตน)

700,000

-

-

ประชาชนมีความปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและทรัพยสิน

เด็กเล็ก ม. 2
3. สะพาน คสล. หวยพลาชัย ม. 6
4. สะพาน คสล.เขาบานทุงนอย ม.6
5. สะพาน คสล. ทากานเหลือง ม. 6

6. สะพาน คสล. หนาโรงเรียนบานจรเขสามพัน
6 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ซอยไกทอง
สําหรับอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอตลอดป

ระยะทางยาว 337 เมตร

320,000

-

-

คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

1,095,000

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

-55งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ
ที่
7 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 7

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทางยาว 840 เมตร

2556
(บาท)
680,000

2557
(บาท)
-

2558
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

กองชาง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

8 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
บริเวณบานนายวิน อินอํานวย
สําหรับอุปโภคบริโภค
ถึงบาน ร.ต.ต. ทวน อูสุวรรณ
อยางเพียงพอตลอดป

ระยะทางยาว 695 เมตร

9 กอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 14

1 แหง

เพื่อใหประชาชนไดรับฟง

600,000

-

-

คุณภาพชีวิตของประชาชน

กองชาง

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

220,000

-

-

ขาวสารที่เปนประโยขน

คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความรูมากขึ้น

10 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 2
ตอจากหมูที่ 11 ถึงบานนายปลด
ปทุมสูติ
11 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 4
จากสามแยกจรเขสามพันถึงราน
จานเพชร
12 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 6
บริเวณตีนสะพานทากานเหลือง
ถึงบานนายพัลลภ แสงไกร

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 2,300 เมตร

-

1,610,000 1,610,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 100 เมตร

-

70,000

70,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

กองชาง

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 480 เมตร

อยางเพียงพอตลอดป

กองชาง

-

336,000

336,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

1,500,000

2,016,000

2,016,000

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

-56งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ
ที่
13 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 6

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

บริเวณบานนายเหนียน กลมสมจิตร สําหรับอุปโภคบริโภค

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

2556
(บาท)
-

2557
(บาท)
700,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
2558
(บาท)
700,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
กองชาง

ยาว 1,000 เมตร

ถึงบานนายสุรชัย ศรีเหรา

อยางเพียงพอตลอดป

14 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

บริเวณหมูบานหลังแคมปชลประทาน สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 490 เมตร

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

-

343,000

343,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

15 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 6
บริเวณบานนายพนม ศรีเหรา
ถึงหมูบานทุงนอย
16 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 8
ทั้งหมูบาน

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 1,250 เมตร

-

875,000

875,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 3,534 เมตร

-

2,473,800 2,473,800 คุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับอุปโภคบริโภค

จิตรบวรวงศ หมูที่ 3

อยางเพียงพอตลอดป

กองชาง

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

พุทธจักรศรี - บานนายเจ

กองชาง

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

17 ขยายเขตประปาจากบานเฉลิมฤทธิ์ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

กองชาง

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ยาว 250 เมตร

-

175,000

175,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

4,566,800

4,566,800

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

-57งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ
ที่
18 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 9
ทั้งหมูบาน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

จํานวน 1 แหง

สําหรับอุปโภคบริโภค

ยาว 850 เมตร

2556
(บาท)
-

2557
(บาท)
595,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
2558
(บาท)
595,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
กองชาง
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

19 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
บริเวณหลังเขา
สําหรับอุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง

-

350,000

350,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

ยาว 500 เมตร

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

20 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ทั้งหมูบาน
สําหรับอุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
จํานวน 1 แหง

-

1,190,000 1,190,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

ยาว 1,700 เมตร

(เสนเดียวกับ ลําดับ 22)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ยาว 1,500 เมตร

-

1,050,000 1,050,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับอุปโภคบริโภค

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

ยาว 2,300 เมตร

-

1,610,000 1,610,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับอุปโภคบริโภค

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

23 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
บริเวณซอยคารแลค 69
สําหรับอุปโภคบริโภค
(โรงโมเกา)
อยางเพียงพอตลอดป

กองชาง

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

21 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 12
จากหมูที่ 3 ถึงธรรมสถานบาน
โพธิ์ทอง หมูที่ 12
22 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 13
ตอจาก หมูที่ 11

กองชาง

ยาว 1,100 เมตร

-

770,000

770,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

5,565,000

5,565,000

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-58เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
24 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 14

25 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 10
บานนางนฤวรรณ เกษสงคราม
26 การกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

ยาว

เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
-

1,200,000

1,200,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับอุปโภคบริโภค

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

ยาว 100 เมตร

-

910,000

910,000 คุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับอุปโภคบริโภค

ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ําสําหรับ

อยางเพียงพอตลอดป

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

-

100,000

100,000 คุณภาพชีวิตของ

ใหกับไฟสาธารณะบานหนองบัวใหญ

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

หมู 4

ทรัพยสิน

มีความปลอดภัยมากขึ้น

27 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม. 2
จากหมูที่ 2 - หมูที่ 9

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

-

42,000

42,000

คุณภาพชีวิตของ

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

จํานวน 6 จุด ขยายเขตไฟฟา

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ทรัพยสิน

แรงต่ํา 600 เมตร พรอมไฟฟา

มีความปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

สาธารณะ
28 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม. 3

เพื่อใหประชาชนมีความ

โคมไฟฟาชนิดกิ่งเดี่ยว จํานวน

ถนนทาวเฮาส ซอยบานนางเดือน

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

1 ตน

กันกง

ทรัพยสิน

29 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม. 3

เพื่อใหประชาชนมีความ

ถนนทาวเฮาส ซอย 2 (ขางรานสมตํา) ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน

-

30,000

30,000

คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

โคมไฟฟาชนิดกิ่งเดี่ยว จํานวน

-

60,000

60,000

2 ตน

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

2,342,000

2,342,000

มีความปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

-59เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
30 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม. 3

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

ถนนระหวางหนาบานดาบไพฑูรย

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

จํานวน 1 ดวง

ศรีภุมมา (ตีนสะพานคันคลอง)

ทรัพยสิน

31 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม. 3

เพื่อใหประชาชนมีความ

ถนนติดกับสะพาน ถึงแยกบอปน ขาง ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
-

7,000

7,000

คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

จํานวน 1 สาย

-

1,000,000

1,000,000 คุณภาพชีวิตของ

(แขวงการทาง -โคมกิ่งเดี่ยว)

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

แขวงการทางกาญจนบุรี -สุพรรณบุรี 2 ทรัพยสิน

มีความปลอดภัยมากขึ้น

32 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

บริเวณซอยรางแค จากบาน

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

(ไมมีเสาไฟฟา)

นางวารินทร นาคประเสริฐ - ถนน

ทรัพยสิน

-

500,000

500,000 คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

มาลัยแมน
33 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 5 สาย

-

1,000,000

1,000,000 คุณภาพชีวิตของ

- บริเวณฝายยางและประตูน้ํา

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

- บริเวณบานนายอําไพ

ทรัพยสิน

มีความปลอดภัยมากขึ้น

คลายสุบรรณ - หมูบานทุงนอย
- บริเวณสะพานทุกจุดในหมูบาน
หมูที่ 6 สะพานทากานเหลือง 3 ดวง
- บริเวณโคงคอกวัว จํานวน 1ดวง
- บริเวณหมูบานหลังแคมป ถึง
หมูบานทุงนอย ยาว 490 เมตร จํานวน 10 ดวง

2,507,000

2,507,000

กองชาง

-60เปาหมาย
โครงการ
ที่
34 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ 7
35 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะจาก

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
(บาท)

2557
(บาท)

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จํานวน 1 สาย

-

500,000

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 40 จุด ยาว 1,580 เมตร

-

280,0000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

500,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

280,000 คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

บานนายเหนียน ถึงลานตากขาว

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

นายประวิทย หมูที่ 6

ทรัพยสิน

มีความปลอดภัยมากขึ้น

36 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 9
บริเวณขางโรงเรียนบานรางโพธิ์

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

จํานวน 4 ดวง

-

28,000

28,000 คุณภาพชีวิตของ

บริเวณบานนางเตือน จรเข

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ถึงบานนายปรีชา กระตายทอง

ทรัพยสิน

38 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีความ
บริเวณปอมทางหลวง ถึงถนน

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ลาดยางบอเงิน

ทรัพยสิน

39 ขยายเขตไฟฟาพัฒนาการ หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีความ
บริเวณจากคันคลอง ถึงบอปน

ปลอดภัยทั้งในชีวิต

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ทรัพยสิน
37 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีความ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มีความปลอดภัยมากขึ้น
จํานวน 1 สาย ยาว 500 เมตร

-

70,000

70,000 คุณภาพชีวิตของ

จํานวน 10 จุด

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

จํานวน 1 สาย ยาว 850 เมตร

-

154,000

154,000 คุณภาพชีวิตของ

จํานวน 22 จุด

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

จํานวน 1 สาย

-

700,000

700,000 คุณภาพชีวิตของ

4,252,000

1,732,000

ประชาชนดีขึ้น

กองชาง

-61งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
40 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายใน
หมูบานหนองมะสังข หมูที่ 14

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

จํานวน 7 ดวง

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

49,000

49,000 คุณภาพชีวิตของ

เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 สาย

หมูที่ 15 ซอยคารแลค 69

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

จํานวน 11 ดวง

(โรงโมเกา)

ทรัพยสิน
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

เสริมสุข

ทรัพยสิน

43 กอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดรับฟง

- บริเวณหมูบานตามถนน

ขาวสารที่เปนประโยขน

-

77,000

77,000 คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

จํานวน 1 สาย ยาว 400 เมตร

-

70,000

70,000 คุณภาพชีวิตของ

จํานวน 10 จุด

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
มีความปลอดภัยมากขึ้น

1 แหง

-

500,000

500,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

สายดอนงิ้ว

ไดรับฟงขาวสารและ

- บริเวณบานนายพนม ศรีเหรา

มีความรูเพิ่มขึ้น

ถึงแคมปชลประทาน

กองชาง

มีความปลอดภัยมากขึ้น

41 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณ

บริเวณซอยทาวเฮาสหลังบริษัท

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ทรัพยสิน

42 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนมีความ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

696,000

696,000

กองชาง

-62งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
44 ขยายเสียงไรสายภายในหมูบาน
หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนไดรับฟง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ตามความสมควรและเหมาะสม

-

50,000

50,000 คุณภาพชีวิตของ

ขาวสารที่เปนประโยขน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
ไดรับฟงขาวสารและ
มีความรูเพิ่มขึ้น

45 ซอมแซม ฝ.20 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีภาชนะ 1. แทงคน้ํา ฝ.20 ตรงบานนาย
กักเก็บน้ําสําหรับอุปโภค

สมพงษ แสงอินทร

บริโภค

2. แทงคน้ํา ฝ.20 ตรงบานนาง

-

10,000

10,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

-

10,000

10,000 มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค

สุชิลา ยังประเสริฐ

46 ซอมเสียงตามสายทั้งหมูบาน

เพื่อใหประชาชนไดรับฟง

ตามความสมควรและเหมาะสม

กองชาง

อยางเพียงพอ

-

300,000

300,000 คุณภาพชีวิตของ

ขาวสารที่เปนประโยขน

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก
ไดรับฟงขาวสารและ
370,000

370,000

มีความรูเพิ่มขึ้น

กองชาง

-63ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการศึกษาทุกระดับ
เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ตอเติมดานหนาอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหเด็กเล็กมีสถานที่สําหรับจํานวน 1 แหง
เด็กเล็กบานจรเขสามพัน หมูที่ 4

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000

-

-

ศึกษาที่สะดวกสบายขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็กเล็กมีสถานที่สําหรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาง

ศึกษาที่สะดวกสบายขึ้น

พรอมที่ลางจาน และหองน้ํา
2 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา เพื่อจัดบริการอาหาร
เด็กเล็กในตําบลจรเขสามพัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

800,000

800,000

800,000 ผูเรียนไดรับอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและถูก

กลางวันอยางเพียงพอ

หลักโภชนาการสําหรับ

และถูกหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

ผูเรียน

3 คาวัสดุสํานักงาน

เพื่อจัดเตรียมวัสดุสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

45,000

45,000

45,000 ผูสอนและผูเรียน

สําหรับการเรียนการสอน

ไดมีวัสดุที่มีคุณภาพและ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพียงพอสําหรับการเรียน

กองการศึกษา

การสอน

4 คาวัสดุงานบานงานครัว

เพื่อจัดเตรียมวัสดุงานบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

60,000

60,000

60,000 ผูสอนและผูเรียน

งานครัวใหเพียงพอกับ

ไดมีวัสดุงานบานงานครัว

การใชงานในศูนยพัฒนา

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

เด็กเล็ก

2,905,000

905,000

905,000

กับการใชงาน

กองการศึกษา

-64งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อจัดบริการอาหารเสริม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ผูเรียนไดรับอาหารเสริม

ที่
5 คาอาหารเสริม (นม)

(นม) ที่ถูกสุขลักษณะและ

(นม) อยางเพียงพอ

ถูกหลักโภชนาการสําหรับ

และถูกหลักโภชนาการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผูเรียน

6 คาวัสดุเครื่องแตงกาย

7 คาวัสดุคอมพิวเตอร

8 คาวัสดุการศึกษา

เพื่อจัดเตรียมวัสดุเครื่อง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

180,000

180,000

180,000 ผูเรียนมีวัสดุเครื่องแตงกาย

แตงกายใหเพียงพอกับ

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ผูเรียนในศูนยพัฒนา

และไดลดภาระคาใชจาย

เด็กเล็ก

ของผูปกครอง

เพื่อจัดเตรียมวัสดุคอม-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

30,000

30,000

30,000 ผูสอนและผูเรียน

พิวเตอรสําหรับการเรียน

ไดมีวัสดุที่มีคุณภาพและ

การสอนของศูนยพัฒนา

เพียงพอสําหรับการเรียน

เด็กเล็ก

การสอน

เพื่อจัดเตรียมวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

80,000

80,000

80,000 ผูสอนและผูเรียนไดมี

สําหรับการเรียนการสอน

วัสดุการศึกษาที่มีคุณภาพ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพียงพอสําหรับการเรียน
2,090,000

2,090,000

2,090,000

การสอน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-65งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
9 คาครุภัณฑสํานักงาน

10 คาครุภัณฑการศึกษา

11 คาครุภัณฑงานบานงานครัว

12 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

80,000

80,000

80,000 ผูสอนและผูเรียน

สํานักงานใหเพียงพอกับ

ไดมีครุภัณฑสํานักงาน

การใชงานในศูนยพัฒนา

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

เด็กเล็ก

กับการใชงาน

เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

150,000

150,000

150,000 ผูสอนและผูเรียนไดมี

ศึกษาสําหรับการเรียน

ครุภัณฑการศึกษาที่มี

การสอนของศูนยพัฒนา

คุณภาพเพียงพอสําหรับ

เด็กเล็ก

การเรียนการสอน

เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

60,000

60,000

60,000 ผูสอนและผูเรียน ไดมี

บานงานครัวใหเพียงพอกับ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

การใชงานในศูนยพัฒนา

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

เด็กเล็ก

กับการใชงาน

เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

60,000

60,000

60,000 ผูสอนและผูเรียน ไดมี

คอมพิวเตอรใหเพียงพอกับ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

การใชงานในศูนยพัฒนา

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

เด็กเล็ก

350,000

350,000

350,000

กับการใชงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-66งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
13 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียน

เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑ

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 4 โรงเรียน

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,950,000 1,950,000 1,950,000 ผูเรียนไดรับอาหาร

สํานักงานใหเพียงพอกับ

กลางวันอยางเพียงพอ

การใชงานในศูนยพัฒนา

และถูกหลักโภชนาการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

เด็กเล็ก

14 จัดฝกอบรมใหความรูดานตางๆ
แกเด็กนักเรียนในพื้นที่

15 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่

เพื่อจัดเด็กนักเรียนในพื้นที่ จํานวน 4 โรงเรียน

100,000

100,000

100,000 เด็กนักเรียนในพื้นที่

ไดรับความรู ประสบการณ

ไดรับความรู ประสบการณ

สําหรับการพัฒนาตนเอง

สําหรับการพัฒนาตนเอง

ในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

ในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

เพื่อจัดเด็กนักเรียนในพื้นที่ จํานวน 4 โรงเรียน

100,000

100,000

100,000 เด็กนักเรียนในพื้นที่

ไดรับความรู ประสบการณ

ไดรับความรู ประสบการณ

สําหรับการพัฒนาตนเอง

สําหรับการพัฒนาตนเอง

ในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

2,150,000

2,150,000

2,150,000

ในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-67แนวทางพัฒนาที่ 2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูตลอดไป
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 กอสรางสถานที่สําหรับลอยกระทง เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูตลอดไปและมี
หมูที่ 5

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

จํานวน 1 แหง

-

100,000

100,000 ประชาชนไดมีสถานที่

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาง

สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
อยูตลอดไป

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูตลอดไปและมี

จัดงานประเพณีสงกรานต

300,000

300,000

300,000 ประชาชนไดมีสถานที่

จํานวน 1 ครั้ง

กองการศึกษา

สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
อยูตลอดไป

3 อุดหนุนการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจําปแก

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี

จัดงานประเพณีลอยกระทง

งามใหคงอยูตลอดไปและมี

จํานวน 1 ครั้ง

300,000

300,000

300,000 ประชาชนไดมีสถานที่

กองการศึกษา

สําหรับลอยกระทงและเปน

สภาวัฒนธรรมตําบลจรเขสามพัน การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
อยูตลอดไป

4 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตแกอําเภออูทอง

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี

จัดงานประเพณีสงกรานต

งามใหคงอยูตลอดไปและมี

จํานวน 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000 ประชาชนไดมีสถานที่
สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
620,000

720,000

720,000

อยูตลอดไป

สํานักปลัด

-68งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี

จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา

40,000

40,000

40,000 ประชาชนไดมีสถานที่

งามใหคงอยูตลอดไปและมี

จํานวน 1 ครั้ง

ที่
5 อุดหนุนการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษาแกอําเภออูทอง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
อยูตลอดไป

6 กิจกรรมเกี่ยวกับวันเขาพรรษา

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี

จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา

งามใหคงอยูตลอดไปและมี

จํานวน 1 ครั้ง

70,000

70,000

70,000 ประชาชนไดมีสถานที่

กองการศึกษา

สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
อยูตลอดไป

7 โครงการอนุรักษประเพณีวิ่ง
วัวลาน

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี

จํานวน 1 แหง

500,000

500,000

500,000 ประชาชนไดมีสถานที่

งามใหคงอยูตลอดไปและมี

สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง

กองการศึกษา

อยูตลอดไป

8 โครงการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและทํานุบํารุงศาสนา

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมอันดี

ตามความเหมาะสม

100,000

100,000

100,000 ประชาชนไดมีสถานที่

งามใหคงอยูตลอดไปและมี

สําหรับลอยกระทงและเปน

การสืบทอดไปสูคนรุนหลัง

การอนุรักษประเพณีใหคง
710,000

710,000

710,000

อยูตลอดไป

กองการศึกษา

-69แนวทางพัฒนาที่ 3 พัฒนากีฬาและสงสริมการเลนกีฬาทุกระดับ
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 ปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 8
บานเขาชานหมาก

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 70.00 ม. ยาว 88.00

2556
(บาท)
1,300,000

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสถานที่สําหรับ

ออกกําลังกาย เลนกีฬาและ ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. มี

ออกกําลังกายและเลนกีฬา

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ปริมาณดินถมไมนอยกวา 2,402

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาง

ลบ.ม. พรอมบดอัดแนน และทํา
การปลูกหญาขนาดกวาง 70.00 ม.
ยาว 88.00 ม. มีพื้นที่ปลูกหญาไม
นอยกวา 6,160 ตร.ม.

2 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ทุกหมูบาน
3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติดภายใน
ตําบลและกีฬาอื่น ๆ

เพื่อใหประชาชนไดมีเครื่อง จํานวน 15 แหง

300,000 300,000

300,000

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ออกกําลังกาย รูจักใชเวลา

ดีขึ้นเนื่องจากมีเครื่องออก

วางใหเกิดประโยชน

กําลังกาย

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 300,000

300,000

300,000 ประชาชนมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง รูจักใชเวลาวาง

แข็งแรงมีความรักความ

ใหเกิดประโยชน หางไกล

สามัคคีและหางไกล

ยาเสพติดและเพิ่มความ

ยาเสพติด

สามัคคี

1,900,000

600,000

600,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-70งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
4 สนับสนุนงบประมาณในการแขงขัน เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพ
กีฬาเชื่อมความสัมพันธของบุคลากร ที่แข็งแรง และเกิดความ
ในตําบลกับตําบลอื่น ๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

จัดการแขงขันกีฬา

100,000

100,000

100,000 บุคลากรมีสุขภาพ

เชื่อมความสามัคคี

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แข็งแรงและมีความรักความ

สามัคคีใหกับบุคลากรของ

สามัคคีกับตําบลอื่น ๆ

ตําบลกับตําบลอื่น ๆ

5 จัดสวนสุขภาพที่ดินสาธารณะ
ในตําบลจรเขสามพัน
6 จัดซื้อวัสดุกีฬาใหแกหมูบาน

เพื่อใหประชาชนไดมีสวน

ภายในตําบลจรเขสามพัน

-

5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

สุขภาพไวออกกําลังกาย

ที่แข็งแรงและหางไกล

และพักผอนหยอนใจ

ยาเสพติด

เพื่อใหประชาชนไดมี

จํานวน 15 หมูบาน

80,000

80,000

80,000 ประชาชนมีสุขภาพ

อุปกรณกีฬาสําหรับเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

แข็งแรง หางไกลยาเสพติด
180,000

5,180,000

5,180,000

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

กองชาง

กองการศึกษา

-71ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูการเปนชุมชนที่นาอยู
แนวทางพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

(ผลผลิตของโครงการ)
ผูสูงอายุ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

14,000,000 14,000,000 14,000,000 ผูสูงอายุไดยกระดับ

ของผูสูงอายุใหดํารงชีวิตอยู

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

ในสังคมไดอยางมีความสุข

และอยูในสังคมอยางมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ความสุข

2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจาย
เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูพิการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูพิการไดยกระดับ

ของผูพิการใหดํารงชีวิตอยู

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

ในสังคมไดอยางมีความสุข

และอยูในสังคมอยางมี

สํานักปลัด

ความสุข

3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจาย
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูปวยเอดส

150,000

150,000

150,000 ผูปวยเอสไดยกระดับ

ของผูปวยเอดสใหดํารงชีวิต

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

อยูในสังคมไดอยางมี

และอยูในสังคมอยางมี

ความสุข

ความสุข

4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูด อยโอกาสใหสามารถ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส และประชาชนในพื้นที่ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข

ผูดอยโอกาสในตําบล

300,000

300,000

300,000 ผูปวยเอสไดยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและอยู

15,450,000

15,450,000

15,450,000

ในสังคมอยางมีความสุข

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-72งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
5 ตอเติมอาคาร SML หมูที่ 14
สําหรับใชทํากิจกรรมตาง ๆ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

-

500,000

500,000 ผูปวยเอสไดยกระดับ

ของผูดอยโอกาสใหสามารถ

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

ใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมได

และอยูในสังคมอยางมี

ประชาชนทั่วไป

อยางมีความสุข

500,000

500,000

ความสุข

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

-73แนวทางพัฒนาที่ 2 สงเสริมอาชีพและพัฒนาแหลงเงินทุนแกประชาชน
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ขยายพันธุออยดีโดยรวมมือกับ

เพื่อใหเกษตรกรไดพันธุ

จํานวนเทากับความตองการ

ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี

ออยที่ดีมีคุณภาพนําไปใช

ของประชาชน

2556
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2557
(บาท)

2558
(บาท)

100,000

100,000 เกษตรกรไดพันธุออยดี

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

มีคุณภาพเพาะปลูก มี

ในการเพาะเพิ่มผลผลิต

รายไดเพิ่มมากขึ้น

ใหเกษตรกรตอไป

2 จัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาวปลูก เพื่อใหเกษตรกรไดมีเครื่อง

จํานวน 1 เครื่อง

-

250,000

250,000 เกษตกรมีประสิทธิภาพใน

คัดเมล็ดพันธุขาว

3 กอสรางสหกรณรานคาชุมชน
ประจําหมูที่ 9
4 กอสรางลานตากขาว
ประจําหมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนไดมีแหลง

5 ซอมแซมลานตากขาว หมูที่ 7

เพื่อใหลานตากขาว

ที่ชํารุดเสียหาย
6 จัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพ

การประกอบอาชีพมากขึ้น
จํานวน 1 ราน

-

160,000

160,000 ประชาชนไดใชสินคาที่มี

ซื้อสินคาราคาถูก
เพื่อใหประชาชนไดมีลาน

จํานวน 1 แหง

-

165,000

165,000 เกษตกรมีประสิทธิภาพใน

ประชาชนในตําบลรวมทั้ง

กศน.

สงเสริมใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

กองชาง

การประกอบอาชีพมากขึ้น
ยาวประมาณ 80 เมตร

-

200,000

200,000 ประชาชนมีสถานที่ที่มี

สามารถใชงานไดตามปกติ กวาง 24 เมตร

ใหกับประชาชนในตําบลรวมกับ

กองชาง

คุณภาพและราคาถูก

ตากขาวไวใชประโยชน

เพื่อพัฒนาอาชีพใหกับ

สํานักปลัด

โครงการจํานวน 8 โครงการ

กองชาง

คุณภาพสําหรับตากขาว
120,000

120,000

120,000 ประชาชนในตําบลมีอาชีพ

หลัก อาชีพเสริม มีรายได
120,000

995,000

995,000

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

-74งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ
ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

7 จัดทําโครงการสงเสริมการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรไดทําการ จํานวนเทากับความตองการ
อินทรีย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

200,000

200,000

200,000 เกษตรกรไดมีพืชพันธุการ

เกษตรแบบเกษตรอินทรีย ของประชาชน

เกษตรที่มีคุณภาพและปลอด
จากสารเคมี คุณภาพชีวิต
200,000

200,000

200,000

ของประชาชนในตําบลดีขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

-75แนวทางพัฒนาที่ 3 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 สนับสนุนงบประมาณใหแก

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหผูติดยาเสพติดได

ผูติดยาเสพติดที่ไดรับการ

ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ

รับการบําบัดรักษา

รักษาไมกลับไปเสพยาอีก

ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี

- เพื่อปราบปรามยาเสพติด และใหความรูแกเยาวชนและ
ใหหมดไปจากพื้นที่

2 จัดโครงการปองกันและปราบปราม เพื่อปองกันการแพรระบาด

2556
(บาท)
60,000

2557
(บาท)
60,000

60,000 ขจัดยาเสพติดใหหมดไปจาก

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

พื้นที่

ประชาชนในเรื่องยาเสพติด
ประชาชนในตําบล

300,000

300,000

300,000 ปญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม แกไขปญหายาเสพติด ของยาเสพติดเพื่อปองกัน
อาชญากรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2558
(บาท)

ปญหาอาชญากรรมลดนอย
360,000

360,000

360,000

ลง

สํานักปลัด

-76แนวทางพัฒนาที่ 4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 จัดฝกอบรม ทบทวน (อปพร.)

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)
200,000

2557
(บาท)
200,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

200,000 สมาชิก อปพร. , OTOS

เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ

สมาชิก อปพร. ,OTOS ฯลฯ

รวมทั้งฝกซอมแผนปองกันและ

สมาชิก อปพร. ,OTOS

เขารับการฝกอบรมใน

ฯลฯ มีทักษะในการ

บรรเทาสาธารณภัย

ฯลฯ ใหมีทักษะในการ

หลักสูตรตาง ๆ ประมาณ

ปฏิบัติหนาที่ดีขึ้น

ปฏิบัติหนาที่ใหดีขึ้น

100 คน

เพื่อนําไปชวยเหลือ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ประชาชน

2 จัดหาวัสดุและเครื่องแตงกาย

300,000

300,000

300,000 สมาชิก อปพร. , OTOS

เพื่อเปนการสงเสริมให

สมาชิก อปพร. ฯลฯ ประมาณ

ใหแกสมาชิก อปพร., OTOS

สมาชิก อปพร. ฯลฯ ได

100 คน

ฯลฯ

มีวัสดุและเครื่องแตงกาย

กายสําหรับการออก

สําหรับการปฏิบัติหนาที่

ปฏิบัติหนาที่

3 สนับสนุนงบประมาณหรือ

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยในตําบล

สิ่งของชวยเหลือผูประสบภัย

ของผูประสบภัยพิบัติ

พิบัติตาง ๆ

ตาง ๆ

4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

สํานักปลัด

มีวัสดุและเครื่องแตง

100,000

100,000

100,000 ผูประสบภัยไดรับความ

สํานักปลัด

ชวยเหลืออยางทันทวงที
สายสงน้ําดับเพลิง

300,000

300,000

300,000 สมาชิก อปพร. , OTOS

สําหรับใชบริการประชาชน เครื่องดับเพลิง

มีศักยภาพมากขึ้น

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติตาง ๆ
900,000

900,000

900,000

สํานักปลัด

-77งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
5 จัดซื้อรถกูชีพกูภัย

เพื่อบริการประชาชนใน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

จํานวน 1 คัน

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2557
(บาท)

2558
(บาท)

800,000

800,000 ประชาชนที่ไดรับความ

กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

เดือดรอนไดรับการชวย
เหลืออยางทันทวงที

6 จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการควบคุม
ไฟปา

เพื่อเตรียมความพรอม

อาสาสมัคร และประชาชนใน

เกี่ยวกับการปองกันไฟปา

ตําบล

100,000

100,000

100,000 ในตําบลมีความปลอดภัย
มากขึ้นในภัยพิบัติดาน

ใหกับประชาชนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในตําบล

อัคคีภัย
100,000

900,000

900,000

สํานักปลัด

-78ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาล
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 สนับสนุนงบประมาณโครงการ
สาธารณสุขชุมชน

2 จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
หรือสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมแกผูสูงอายุ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 15 หมูบาน

2556
(บาท)

2557
(บาท)

150,000

150,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

150,000 ประชาชนมีคุณภาพ

การบริการทางดาน

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากได

สาธารณสุขที่เปนประโยชน

รับการบริการสาธารณ

อยางทั่วถึง

สุขอยางทั่วถึง

เพื่อใหผูสูงอายุไดมี

ผูสูงอายุในตําบลทั้งหมด

50,000

50,000

50,000 คุณภาพชีวิตของผูสูง

สุขภาพกายและใจที่

อายุดีขึ้นเนื่องจากมี

แข็งแรง หางไกลโรคภัย

สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

สํานักปลัด

ไขเจ็บ

3 จัดฝกอบรมเพิ่มศักยภาพให

เพื่อให อสม.และประชาชน อสม.และประชาชนจํานวน

50,000

50,000

50,000 คุณภาพชีวิตของ

ความรูแก อสม.และประชาชน

มีคุณภาพสามารถดูแล

ในตําบลเรื่องสาธารณสุข โรคภัย

ตัวเองและบุคคลอื่นให

ไดรับความรูเรื่องโรคภัย

ไขเจ็บตาง ๆ

พนโรคภัย

ตาง ๆ

200 คน

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

250,000

250,000

250,000

กองสาธารณสุขฯ

-79งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
4 โครงการจัดบริการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

15 หมูบาน

-

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,000,000 1,000,000 คุณภาพชีวิตของ

ระบบการแพทยฉุกเฉิน

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจากมี

อยางทั่วถึงและมี

ระบบการแพทยที่ดี

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น

เพื่อเปนการสรางโอกาส

15 หมูบาน

300,000

300,000

300,000 คุณภาพชีวิตของ

ทางสุขภาพใหแก

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจากมี

ประชาชนในพื้นที่อยาง

กองทุนหลักประกัน

ทั่วถึง

300,000

1,300,000

1,300,000 สุขภาพที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

-80แนวทางพัฒนาที่ 2 การจัดระเบียบชุมชนและการสาธารณสุขใหถูกสุขลักษณะ
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย

เพื่อใหการรักษาพยาบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่อง

250,000

250,000

250,000 สถานีอนามัยมีวัสดุ

ของสถานีอนามัยมีคุณภาพ มือมอบใหแกสถานีอนามัย

อุปกรณใชในการรักษา

ในดานการปองกันโรค

และ อสม.

ประชาชนและมียาและ

ภัยตาง ๆ ดีขึ้น

- จัดซื้อสารเคมีตาง ๆ

วัคซีนฉีดปองกันให

- จัดซื้อยาปองกันโรคภัย

สัตวลดปญหาโรคภัย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ไขเจ็บตาง ๆ

2 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เพื่อใหการรักษาพยาบาล

- จัดซื้อครุภํณฑวิทยาศาสตรหรือ 150,000

150,000

150,000 สถานีอนามัยมีวัสดุ

ของสถานีอนามัยมีคุณภาพ การแพทย

อุปกรณใชในการรักษา

ในดานการปองกันโรค

ประชาชนและมียาและ

ภัยตาง ๆ ดีขึ้น

วัคซีนฉีดปองกันให

สํานักปลัด

สัตวลดปญหาโรคภัย
ไขเจ็บตาง ๆ

3 กอสรางตลาดสดประจําตําบล
บริเวณ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

จํานวน 1 แหง

-

2,000,000

2,000,000 ประชาชนมีสถานที่

สําหรับการคาขายที่ถูกสุข

คาขายถูกสุขลักษณะเปน

ลักษณะ สะอาด ปราศจาก

ระเบียบปราศจากเชื้อโรค

เชื้อโรคและเปนระเบียบ

400,000

2,400,000

2,400,000

สํานักปลัด

-81งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
4 จัดซื้อถังขยะ

5 สนับสนุนงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธใหความรูแก
ประชาชนเพื่อปองกันโรคภัย
และจัดทําโครงการตาง ๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีภาชนะ ตามความจําเปนและเหมาะสม

2556
(บาท)
100,000

2557
(บาท)
100,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

100,000 ประชาชนมีภาชนะ

สําหรับใสขยะ ทําใหบานเรือน

ที่ถูกสุขลักษณะเปน

สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

ระเบียบปราศจากเชื้อโรค

เพื่อใหประชาชนไดรับ

- จัดทําปายประชาสัมพันธ

50,000

50,000

50,000 ประชาชนมีความรู

ทราบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ - จัดทําโครงการรณรงค

ความเขาใจในเรื่อง

โรคภัยไขเจ็บที่อันตราย

โรคภัยไขเจ็บและ

เกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ
150,000

150,000

150,000

สามารถปองกันตัวเองได

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

-82ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
แนวทางพัฒนาที่ 1 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 จัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหตําบลมีสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทําสวนหยอม
ที่นาอยูปราศจากมลพิษ

และสิ่งแวดลอม

2556
(บาท)
100,000

2557
(บาท)
100,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

100,000 คุณภาพชีวิตของ

ในที่สาธารณะ รวมทั้งปลูก

ประชาชนดีขึ้นเนื่อง

ตนไมในวโรกาสสําคัญตาง ๆ

จากภายในตําบลมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง
สํานักปลัด

สิ่งแวดลอมที่ดี

2 ขุดลอกสระน้ําบานเขาซอนหมอ
หมูที่ 12

เพื่อใหมีทางระบายน้ํา

ขนาดกวาง 100 เมตร ยาว

และปลอยน้ําสําหรับ

180 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร

-

1,200,000 1,200,000 คุณภาพชีวิตของ

กองชาง

ประชาชนดีขึ้นเนื่องจาก

ใชในการเกษตรไดสะดวก

มีทางเดินน้ําสะดวก
สําหรับประกอบอาชีพ
การเกษตร

3 กลบสระน้ําในหมูบาน หมูที่ 1
เพื่อจัดทําสวนสาธารณะ

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ สระน้ํากวาง 53.00 เมตร
พักผอนหยอนใจ และมี

ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย

สถานที่ออกกําลังกาย

5.00 เมตร

-

2,800,000 2,800,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นมีสถานที่

100,000

4,100,000

4,100,000

สําหรับพักผอนหยอนใจ

กองชาง

-83แนวทางพัฒนาที่ 2 สงเสริมการทองเที่ยว
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริม

เพื่อปรับปรุงใหเปนสถาน

(ผลผลิตของโครงการ)

2556
(บาท)

จํานวน 1 แหง

-

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,500,000 1,500,000 ในตําบลมีแหลงทอง

คลองจรเขสามพันทั้ง 2 ฝงคลอง

ที่ทองเที่ยวแหงใหม

เที่ยวเพิ่มขึ้นรวมทั้ง

จากเชิงสะพานศาล -

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตของ

เชิงสะพานดํา พัฒนาใหเปน

ของประชาชนใหดีขึ้น

ประชาชนดีขึ้น

ตลาดน้ํา

1,500,000

1,500,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

-84ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคกร บุคลากรใหมีศักยภาพ
แนวทางพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 จัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจาง

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

และพนักงานจาง เขารวมการอบรม ประจํา และพนักงานจาง

ประจํา และพนักงานจาง

ประชุมสัมมนา

2556
(บาท)
600,000

2557
(บาท)
600,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

600,000 บุคลากรมีศักยภาพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

และคุณภาพมากขึ้น

รับการอบรมสัมมนา และ
นํามาใชในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา ผูบริหาร สมาชิกสภา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

การบริหารงาน

ประจํา และพนักงานจาง

ประจํา และพนักงานจาง

400,000

400,000

400,000 บุคลากรมีศักยภาพ
และคุณภาพมากขึ้น

รับการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
การบริหารงาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

สํานักปลัด

-85แนวทางพัฒนาที่ 2 พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2556
(บาท)
200,000

2557
(บาท)
200,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

200,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
กองคลัง

กองชาง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
2 กอสรางอาคารเอนกประสงค

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร ขนาดพื้นที่ไมนอยวา 432 ตร.ม.

หลังสํานักงานเทศบาล

งานของหนวยงานราชการ กวาง 18.00 ม. ยาว 24.00 ม.

3 ตอเติมชั้นลอยอาคาร
จอดรถดานหลังเทศบาล

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร ขนาดกวาง 8.00 ม. ลึก 10 ม.

-

1,500,000

1,500,000 หนวยงานราชการมี

ศักยภาพในการบริหารงาน
-

500,000

500,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ สูง 2.50 ม. พรอมบันไดเหล็ก

ศักยภาพในการบริหารงาน

ขนาดกวาง 0.90 เมตร ลึก 2.00
ม. สูง 2.90 ม. และกอผนัง
ขนาดสูง 2.50 ม. กวาง 5.00 ม.
จํานวน 2 ชอง และเทพื้น คสล.
ขนาดกวาง 8.00 ม. ยาว 10 ม.
หนา 0.20 ม. มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 80 ตร.ม.

กองชาง

200,000

2,200,000

2,200,000

กองชาง

-86งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

2556
(บาท)
70,000

2557
(บาท)
70,000

2558
(บาท)

70,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ศักยภาพในการบริหารงาน

20,000

20,000

20,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

6 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด

ศักยภาพในการบริหารงาน

70,000

70,000

70,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน

160,000

160,000

160,000

สํานักปลัด

-87งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

2556
(บาท)
200,000

2557
(บาท)
200,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

200,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
กองคลัง

กองชาง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

900,000

900,000

900,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ศักยภาพในการบริหารงาน

70,000

70,000

70,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ศักยภาพในการบริหารงาน

150,000

150,000

150,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน
1,320,000

1,320,000

1,320,000

สํานักปลัด
กองชาง

กองคลัง

กองการศึกษา
กองชาง

-88งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
11 จัดซื้อวัสดุกอสราง

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อวัสดุกอสราง

2556
(บาท)
50,000

2557
(บาท)
50,000

2558
(บาท)

50,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

12 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ศักยภาพในการบริหารงาน

250,000

250,000

250,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน

สํานักปลัด
กองคลัง

กองชาง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
13 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ

180,000

180,000

180,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ เผยแพร

14 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

สํานักปลัด

ศักยภาพในการบริหารงาน

130,000

130,000

130,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน
610,000

610,000

610,000

สํานักปลัด
กองการศึกษา

-89งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
15 จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ

2556
(บาท)
20,000

2557
(บาท)
20,000

2558
(บาท)

20,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

16 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง

ศักยภาพในการบริหารงาน

230,000

230,000

230,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน

สํานักปลัด
กองคลัง

กองชาง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
17 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพิ่มศักยภาพในการบริหาร บํารุงรักษาและปรับปรุง

310,000

310,000

310,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ ครุภัณฑ

ศักยภาพในการบริหารงาน

สํานักปลัด
กองคลัง

กองชาง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
18 จัดซื้อครุภัณฑกอสราง

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑกอสราง

20,000

20,000

20,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน
580,000

580,000

580,000

กองชาง

-90งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
19 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

2556
(บาท)
50,000

2557
(บาท)
50,000

2558
(บาท)

50,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ

20 จัดซื้อวัสดุสํารวจ

22 กอสรางอาคารเอนกประสงค

เพื่อใชงานในหนวยราชการ จัดซื้อวัสดุสํารวจ

กองคลัง

20,000 20,000

20,000 หนวยงานราชการมี

กองชาง

ศักยภาพในการบริหารงาน

เพื่อปองกันทรัพยสินสูญหาย จํานวน 1 แหง

-

2,000,000 2,000,000 หนวยงานราชการมี

และความเปนระเบียบ

ศักยภาพในการบริหารงาน

เรียบรอย

ปองกันทรัพยสินสูญหาย

เพื่อใชเปนที่สําหรับให

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพในการบริหารงาน

ในการสํารวจใหมีศักยภาพ

21 กอสรางรั้วสํานักงานเทศบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน 1 แหง

-

7,000,000 7,000,000 หนวยงานราชการมี

ประชาชนไดทํากิจกรรม

ศักยภาพในการบริหารงาน

รวมกัน

ประชาชนมีสถานที่สําหรับ

กองชาง

กองชาง

ทํากิจกรรมตาง ๆ

23 จัดซื้อที่ดิน

เพื่อใชเปนที่สําหรับให

จํานวน 1 แปลง

400,000

400,000

400,000 หนวยงานราชการมี

ประชาชนไดทํากิจกรรม

ศักยภาพในการบริหารงาน

รวมกัน

ประชาชนมีสถานที่สําหรับ
470,000

9,470,000

9,470,000

ทํากิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

-91งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

โครงการ
ที่
24 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มศักยภาพในการบริหาร บํารุงรักษาและซอมแซม

2556
(บาท)
270,000

2557
(บาท)
270,000

2558
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

270,000 หนวยงานราชการมี

งานของหนวยงานราชการ ทรัพยสินของหนวยราชการ

ศักยภาพในการบริหารงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
กองคลัง

กองชาง
กองการศึกษา
270,000

270,000

270,000

กองสาธารณสุข

