บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาน้ําดื่มน้ําใช้
1.1 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้าง ขยายเขต
ปรับปรุง บํารุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
5

12,000,000

4

2,300,000

3

2,600,000

12

16,900,000

(2) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

1

60,000

4

270,000

1

35,000

6

365,000

(3) ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

3

800,000

3

1,350,000

3

550,000

9

2,700,000

(4) ซ่อมแซมระบบประปาทั้งตําบล

1

300,000

-

-

-

1

300,000

(5) เจาะบ่อบาดาล

5

1,600,000

3

1,450,000

1

300,000

9

3,350,000

(6) ก่อสร้างถังเก็บน้ํา

1

400,000

6

2,400,000

-

-

7

2,800,000

16

15,160,000

20

7,770,000

8

44

26,415,000

รวม

-

3,485,000
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(1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟ้า
2.1 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า
(1) ขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง

18

(2) ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าตกค้าง

-

(3) ติดตั้งไฟสาธาณะเพิ่ม

3

6

950,000

-

-

24

3,290,000

-

-

1

35,000

1

35,000

1,000,000

-

-

-

-

3

1,000,000

21

3,340,000

6

950,000

1

35,000

28

4,325,000

(1) ก่อสร้างหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย

4

1,650,000

1

500,000

1

150,000

6

2,300,000

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(3) ขยายเขตระบบโทรศัพท์

1

2,000,000

1

900,000

1

200,000

3

3,100,000

(4) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย

1

200,000

-

-

-

-

1

200,000

รวม

7

3,950,000

2

11

5,700,000

รวม

2,340,000
-
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร

1,400,000

2

350,000

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ํา
24

131,512,000

20

154,642,000

3

10,900,000

47

297,054,000

(2) ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา

3

28,000,000

1

10,000,000

1

8,000,000

5

46,000,000

(3) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม

8

1,580,000

2

700,000

-

-

10

2,280,000

(4) ก่อสร้างท่อระบายน้ํา

8

2,230,000

4

900,000

-

-

12

3,130,000

(5) บุกเบิกถนน

14

7,700,000

17

9,100,000

4

640,000

35

17,440,000

(6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

28

30,820,000

14

4,170,000

5

1,600,000

47

36,590,000

85

201,842,000

58

179,512,000

13

21,140,000

156

402,494,000

รวม
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(1) ก่อสร้างถนน

ปี 2556

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจ้างสอนครู

1

147,600

1

147,600

1

147,600

3

442,800

2

400,000

-

-

-

-

2

400,000

-

-

2

50,000

ก่อนประถมศึกษา จํานวน 6 อัตรา
(2) สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม (นม) ให้ศูนย์ฯ อบต.บางงอน/รร.ในเขตพื้นที่
2

50,000

1

1

25,000

-

-

-

-

1

25,000

(5) จัดซื้อทีวี สื่อการเรียนการสอน

1

40,000

-

-

-

-

1

40,000

(6) ก่อสร้างห้องน้ําศพด.บ้านราษฎร์/ศพดวัดรัษฎาราม

1

200,000

-

-

-

-

1

200,000

(7) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

1

300,000

-

-

300,000

2

340,000

2

2

340,000

1

(8)จัดงานวันเด็ก/ บัณฑิตน้อย

340,000

6

1,020,000

(1) ก่อสร้าง-ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน

2

2,250,000

-

-

-

2

2,250,000

(2) สนับสนุนงบประมาณกีฬาอําเภอพุนพิน

1

14,000

1

20,000

1

20,000

3

54,000

(3) สนับสนุนงบประมาณกีฬาเครือข่ายลุ่มน้ําพุมดวง

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

30000

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
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(3) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร/โต๊ะทํางาน/ชั้นวางของ/วางรองเท้า
(4) จัดซื้อพัดลมเพดาน

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

ปี 2556

งบประมาณ

จํานวน

(บาท)
โครงการ
300,000 1
30,000 1

รวม 3 ปี

ปี 2557

งบประมาณ

จํานวน

(บาท)
โครงการ
300,000
1
30,000
1

งบประมาณ

จํานวน

(บาท)
โครงการ
300,000
3
30,000
3

งบประมาณ
(บาท)

(4) จัดแข่งขันกีฬาตําบล

1

(5) ส่งเสริมกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น
(6) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

1
1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(7)ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการการมีส่วนร่วมของเยาวชน

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(8) ก่อสร้างเรือพาย

-

-

1

-

-

1

60,000

(1) สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

4

460,000

-

-

-

-

4

460,000

(2) สนับสนุนประเพณี ชักพระ

1

150,000

-

-

-

-

1

150,000

(3) สนับสนุนงบประมาณบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

(4) จัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

60,000

900,000
90,000
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5.3 แนวทางการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

26

4,976,600

11

1,097,600

9

1,007,600

45

7,051,800

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

รวม 3 ปี

ปี 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุง บํารุง
รักษา ซ่อมแซม แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
10

5

400,000

17

8,780,000

(2) ปรับปรุงบํารุง รักษาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

-

-

-

-

2

280,000

2

280,000

(3) ซ่อมแซมคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต

1

100,000

2

990,000

-

-

3

1,090,000

(4) ขุดลอกคลอง คูน้ํา ฝาย

3

650,000

3

1,900,000

5

2,000,000

11

4,550,000

14

3,630,000

7

8,390,000

12

2,680,000

33

14,700,000

(1) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

2

400,000

3

520,000

1

100,000

6

1,020,000

(2) จัดอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

8

666,000

4

866,000

4

386,000

16

1,918,000

(3) ส่งเสริมให้มีร้านค้าชุมชน

2

600,000

1

200,000

-

-

3

800,000

(4) จัดให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่ายสินค้าเกษตร

-

-

1

700,000

-

-

1

700,000

(5) จัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน

1

50,000

2

250,000

-

-

3

300,000

รวม

13

1,716,000

11

2,536,000

5

486,000
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รวม

2,880,000

2

5,500,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7.1 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4,738,000

31

(1) ก่อสร้างฝายน้ําล้น อ่างเก็บน้ํา สระ บ่อน้ําตื้น

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

11

21,590,000

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะเป็นสถานที่

6

20,390,000

5

1,200,000

(1) จัดซื้อถังขยะ

1

60,000

-

-

-

-

1

60,000

(2) ปลูกป่าชุมชน ,ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(3)ก่อสร้างเขื่อนกั้นการพังทลาย

-

-

1

-

-

1

50,000

2

160,000

1

0

0

14

ท่องเที่ยว
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8.2 แนวทางการพัฒนาด้านฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รวม

50,000

50,000

21,800,000

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
9.1 แนวทางกางการพัฒนาด้านจัดให้มีและปรับปรุง
ที่ประชุมหมู่บ้าน
(1) ก่อสร้างที่ประชุมหมู่บ้าน

3

300,000

1

200,000

2

180,000

6

680,000

(2) ปรับปรุงที่ประชุมหมู่บ้าน

1

250,000

1

500,000

-

-

2

750,000

(1) ฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

1

300,000

-

-

-

-

1

300,000

(2) ฝึกทบทวน อปพร. ชรบ.

3

90,000

-

-

-

-

3

90,000

(3) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
(4) ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท

2

160,000

1

100,000

1

20,000

4

280,000

1

120,000

-

-

-

-

1

120,000

(5) ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้

1
2

100,000
40,000

-

-

-

-

1

100,000

-

-

-

-

2

40,000

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(8) อุดหนุนโครงการบุรณาการแผนชุมชน

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(9) โครงการพัฒนาศักยภาพแนวคิดเศรษฐกิจฯ

1

13,000

-

-

-

1

13,000

(10) อบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน/ประชาชน

-

2

-

-

2

50,000

9.2 แนวทางการพัฒนาด้านศักยภาพของบุคคล

(6) อุดหนุนอําเภอ ศตส.ตามโครงการฯ
(7) สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
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ในองค์กรและชุมชน

-

50,000

ปี 2555
ยุทธศาสตร์
(11) ก่อสร้าง ป้อมยาม
(12) ส่งเสริมกลุ่มธนาคารต้นไม้
(13)จัดตั้งศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว

รวม

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

2

50,000

-

-

2

50,000

-

-

1

200,000

-

-

1

200,000

-

-

-

-

1

100,000

1

100,000

17

1,483,000

8

1,100,000

4

300,000

29

2,883,000

3

247,500

1

82,500
20,000

4

160,000

10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน
10.1 แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
1

82,500

2

120,000

1
1

(3) จัดซื้อครุภัณท์วิทยาศาสตร์การแพทย์

1

2,500

-

-

-

-

1

2,500

(4) กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

1

100,000

-

1

100,000

1

250,000

250,000

-

(5) โครงการป้องกันโรคติดต่อ / ป้องกันเอสด์

1

-

-

2

500,000

(6) อุดหนุนโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

1

40,000

-

-

-

-

1

40,000

(7) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลบางงอน

1

20,000

-

-

-

-

1

20,000

(8) อุดหนุนสมาคมแพทย์แผนไทยและภูมิ

1

35,000

1

35,000

2

435,000

4

505,000

-

-

-

-

1

1

1,000,000

9

650,000

4

387,500

5

ปัญญาท้องถิ่นตําบลบางงอน/ก่อสร้าอาคารอบสมุนไพร
(9) ก่อสร้างอาคารสํานักงานอนามัยหมู่ที่ 8

รวม

82,500
20,000

1

1,000,000

1,537,500

18

2,575,000
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(1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของอสม.
(2) ส่งเสริมการดําเนินงานด้านสาธารณสุข

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

11) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
11.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร
(1) จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร /ตู้บานเลื่อน

2

80,000

-

-

-

-

2

80,000

(3) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

1

25,000

-

-

-

-

1

25,000

(4) จัดซื้อรถยนต์สํานักงาน รถอปพร.

1

3,000,000

-

-

-

-

1

3,000,000

(5) จัดซื้อกล้องวีดีโอ

1

30,000

-

-

-

-

1

30,000

(6) จัดซื้อเครื่องฉายโปรแจกเตอร์

1

80,000

-

-

-

-

1

80,000

(7) โครงการจัดเก็บข้อมูลจปฐประจําปี2555

1

30,000

1

1

30,000

3

90,000

(8) ประชาสัมพันธ์องค์การ เว็บไซต์

1

40,000

-

-

-

-

1

40,000

(9)สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(10) จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ประชุม

1

80,000

-

-

-

-

1

80,000

(11)จัดซื้อตู้เย็น

1

5,000

-

-

-

-

1

5,000

(12) ก่อสร้างป้ายเขตอบต.

1

30,000

-

-

-

-

1

30,000

(13) ปรับปรุงที่ทําการ อบต.บางงอน

1

300,000

-

-

-

-

1

300,000

(14) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอ 3 เอ 4

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000
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และรถบรรทุกน้ํา

30,000

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

(15) ก่อสร้างป้ายที่ทําการอบต. รั้ว

1

500,000

-

-

-

-

1

500,000

(16) ก่อสร้างบอร์ดประกาศและป้าย

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(17) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ

1

8,000

-

-

-

-

1

8,000

(18) จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1

300,000

-

-

-

-

1

300,000

(19)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(20) อุดหนุนอบต.เขาหัวควายเพื่อเป็น

1

15,000

-

-

-

-

1

15,000

(21) จัดซื้อตู้แถวใส่แฟ้มเอกสาร

1

30,000

-

-

-

-

1

30,000

(22) จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

1

3,500

-

-

-

-

1

3,500

(23) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(24) จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง

1

60,000

-

-

-

-

1

60,000

(25) จัดซื้อเต็นท์ พร้อมโต๊ะ

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(26) สร้างห้องประชุมสภา

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(27) จัดซื้อโทรศัพท์ภายในและโทรสาร

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(28) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(29) จัดซื้อล้อวัดระยะ สายวัด

1

3,500

-

-

-

-

1

3,500

ประชาสัมพันธ์ของ อบต.
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ค่าใช้จ่ายของศูนย์รวมข่าวสารอปท.

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(31) ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(32) ก่อสร้างอาคารอปพร.

1

500,000

-

-

-

-

1

500,000

(33)จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ/ผลิตไฟขนาดใหญ่

1

600,000

-

-

-

-

1

600,000

(34)จัดซื้อแท่นยืนบรรยายเอนกประสงค์

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(35)จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(36) จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

1

8,500

-

-

-

-

1

8,500

(37) จัดซื้อกาแฟ ครื่องดื่มประจําสํานักงาน

1

200,000

-

-

-

-

1

200,000

(38) อุดหนุนที่ว่าการอําเภอตามโครงการ

1

30,000

-

-

-

-

1

30,000

1

15,000

-

-

-

-

1

15,000

(40)ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทําการอบต.

1

500,000

-

-

-

-

1

500,000

(41)จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(42)ก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(43)ก่อสร้างป้ายแนะนําทางถนนสายหลัก

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

พุนพินถิ่นอารยธรรม
(39) อุดหนุนโครงการบริหารจัดการพระ
ราชพิธีและรัฐพิธี
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(30) จัดซื้อโต๊ะคอมพร้อมเก้าอี้

ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(45)จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(46)อินเตอร์เน็ตตําบลเพื่อประชาชน

1

20,000

-

-

-

-

1

20,000

(47) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํา

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(48)จัดซื้อถังดับเพลิงประจําสํานักงาน

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(49)จัดซื้อเครื่องพิกัด จีพีเอส

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

(50)ติดตั้งไฟกระพริบทางร่วม

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(51)จังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(52)จัดซื้อที่โรยปูนขาว

1

5,000

-

-

-

-

1

5,000

(53)จัดซื้อถังบรรจุน้ํา

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

(54)จัดซื้อเรือท้องแบน

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

(55)จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

56
266

8,178,500 1
245,086,100 122

30,000
202,243,100

1
59

30,000
31,021,100

58
465

พร้อมติดตั้ง

รวม
รวมทั้งสิ้น

8,238,500
478,350,300
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(44)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
--------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๔) ก่อนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีนั้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลก่อน บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางงอนได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) แล้วจากการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงประกาศให้ใช้แ ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางงอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายกฤช ศักดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนํา

1-4

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5 - 12

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

13 – 22

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี

23 - 25

ส่วนที่ 5 บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา

26 - 111

ส่วนที่ 6 การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
;;;;;;;;;;;;;;;; ประเมินผล

112

-1-

ส่วนที่ 1
บทนํา
พระราชบัญญัติกํา หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
นอกจากนี้ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพื่อกําหนดโครงการและ
นําไปสู่กระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และนําไปสู่วิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้ น แล้ ว แผนพัฒ นาสามปี ยัง มี ความสั ม พัน ธ์ ใกล้ ชิด กั บ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไปจัดทํางบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัด เตรีย มโครงการพัฒ นาต่า ง ๆให้อยู่ ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ ในเอกสารงบประมาณ
ประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาควรเข้ า พบผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัต ถุประสงค์ความสํา คัญ และความจํา เป็น ในการจัด ทํา แผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บ ริหารทราบถึงภารกิจ ที่จ ะ
ดําเนินการต่อไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 ผ่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

-22. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัด การประชุมร่วมระหว่า งคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก
ให้เวทีการประชุม คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก และโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ การจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
เพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่ว มพิจ ารณาว่าจะมี โครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรม ที่พิจารณากําหนด อาจมีจํานวนมาก ดังนั้นจะต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
(2) พิจ ารณาการนํ า โครงการ/กิ จ กรรม จากแผนชุม ชนที่ เ กิ น ขีด ความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรมจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบล
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเงื่อนไข เช่น โครงการที่ อบต. ดําเนินการเอง , โครงการที่ อบต. อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแต่งตั้งเป็น
งานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. , โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการ
สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

-32. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
พิจ ารณาคัด เลื อกวัต ถุ ป ระสงค์ข องยุทธศาสตร์ การพั ฒ นาจากแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาที่
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี ที่ กํ า หนดได้ แ ล้ ว โดยนํ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วมาจั ด ทํ า เป็ น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณา ซึ่งร่างแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
บทนํา
ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6
การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ในส่วนขององค์การบริห ารส่วนตําบลผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเสนอร่า งแผนพัฒนาสามปีต่อสภา
องค์การบริหารส่ว นตํา บลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว ผู้บ ริหารท้องถิ่น จึงพิจ ารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีประโยชน์เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้กําหนดไว้ ช่วยทําให้การ
บริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ได้กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี เมื่อได้จัดทําแผนพัฒนาฯ
ไว้ก็จะทําให้ลดความไม่แน่นอนและป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว ในส่วนของการบริหารงานจะช่วยให้
ผู้บริหารได้กําหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ
และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ เพราะเขา

-4ได้รู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไร การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผู้บริหาร
ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกิดการประสานงานที่ดี ทําให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุดหมาย และเป็นการหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
................................................................
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
*****************
1.สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ได้รับ
การประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีที่ทําการอยู่หมู่ที่ 4 บ้าน
ขนาย ระยะห่างจากอําเภอประมาณ 25 กิโลเมตร
1.1 อาณาเขต
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลมะลวน
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตําบลบางมะเดื่อ ,ตําบลบางเดือน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตําบลน้ํารอบ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตําบลท่ากระดานและตําบลน้ําหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม
ตําบลตะกุกใต้ อําเภอวิภาวดี
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 89.49 หรือประมาณ 55,934 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูงและเป็นที่ราบลุม่ ทางตอนใต้ ซึ่งมีแม่น้ําพุมดวงไหลผ่าน
เกษตรกรส่วนใหญ่ทําสวนยางพารา ปาล์มน้ํามัน และทําสวนผลไม้
1.4 จํานวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมูบ่ ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านปึก
ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุเชษฐ์ หัสดิน
หมู่ที่ 2 บ้านบางงอน
ผู้ใหญ่บ้าน
นายธนเทพ รอดศรีนาค
หมู่ที่ 3 บ้านเงิน
กํานัน
นายเลอศักดิ์ วงศ์ประไพ
หมู่ที่ 4 บ้านขนาย
ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมชาย จินาเหงียบ
หมู่ที่ 5 หนองเตียน
ผู้ใหญ่บ้าน
นายปิยะนันทร์ รักกลัด
หมู่ที่ 6 บ้านศรีไพรวัลย์
ใหญ่บ้าน
นายชวิศ เพชรศรี
หมู่ที่ 7 บ้านนาดง
ผู้ใหญ่บ้าน
นายประเสริฐ เพชรศรี
หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส
ผู้ใหญ่บ้าน
นายจรูญ สุปันตี
หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน
นายธวัชชัย เดชมณี
หมู่ที่ 10 บ้านภิรมย์ภักดี
ผู้ใหญ่บ้าน
นายถาวร เกื้อด้วง
หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด
ผู้ใหญ่บ้าน
นายประเสริฐ แก้วดํา
1.5 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,241 คน แยกเป็นชาย 2,580 คน หญิง 2,661 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 58 คนต่อตาราง
กิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,824 ครัวเรือน

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านปึก

93

151

180

336

2.บ้านบางงอน

117

211

251

462
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ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

3.บ้านเงิน

143

203

214

417

4.บ้านขนาย

141

234

233

467

5.บ้านหนองเตียน

67

134

129

263

6.บ้านศรีไพรวัลย์

188

256

255

511

7.บ้านนาดง

319

432

431

863

8.บ้านสะพานมอส

268

252

272

524

9.บ้านคลองเคี่ยม

121

194

219

413

10.บ้านภิรมย์ภักดี

206

244

236

480

11.บ้านสี่ขีด

161

269

241

510

1,824

2,580

2,661

5,241

รวม

(ที่มา : สํานักงานบริหารการทะเบียนอําเภอพุนพิน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ.วันที่ 12 เมษายน 2554)

2.สภาพเศรษฐกิจ
2.1

2.2

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ปาล์มน้ํามัน ทํานา และทําสวนผลไม้
ลําดับที่
หมู่บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
1
หมู่ที่ 4 บ้านขนาย
143,383.25
2
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเตียน
114,211.18
3
หมู่ที่ 2 บ้านบางงอน
88,812.27
4
หมู่ที่ 10 บ้านภิรมย์ภักดี
87,135.86
5
หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด
83,563.88
6
หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม
72,790.10
7
หมู่ที่ 6 บ้านศรีไพรวัลย์
71,079.80
8
หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส
66,625.71
9
หมู่ที่ 1 บ้านปึก
65,939.34
10
หมู่ที่ 7 บ้านนาดง
63,262.45
11
หมู่ที่ 3 บ้านเงิน
56,594.64
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในตําบล
81,092.13
ที่มา: รายงานข้อมูลความจําเป็นขัน้ พื้นฐาน(จปฐ)ประจําปี 2554
หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
- โรงสี 2 แห่ง
- ปั้มน้ํามัน 3 แห่ง
- คาร์แคร์ 3 แห่ง
- ลานปาลม์ 1 แห่ง
- ร้านรับซื้อน้ํายาง ยางแผ่นและเศษยาง 8 แห่ง
- ร้านขายของชํา มินิมาร์ท

-7 3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
♦ โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง)
♦ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
8
แห่ง
♦ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
3
ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
ม.4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
ม.8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัษฎาราม
ม.3
3.2 การศาสนา ประชาชนในตําบลบางงอน จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมี
ศาสนสถานดังนี้
1. วัดรัษฎาราม
หมู่ที่ 3
2. วัดเกษมบํารุง
หมู่ที่ 4
3. วัดบางงอน
หมู่ที่ 5
4. สํานักสงฆ์ศรีไพรวัลย์
หมู่ที่ 6
3.3 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบ่ ้าน
1
แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
3
แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา
100%
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมตรวจการ
1
แห่ง

4. การบริการขั้นพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
•
•
•
•

ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
ถนนดิน
ถนนคอนกรีต

4.2 การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)
ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ
โทรศัพท์บ้าน

12
60
30
8

สาย
สาย
สาย
สาย

1
3
100

แห่ง
แห่ง
เลขหมาย

4.3 การไฟฟ้า
จํานวน 11 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 1,764 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน 1 ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ําลําห้วย
9
สาย
- บึง หนองและอืน่ ๆ
6
แห่ง
4.5 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
• - ฝาย
7
แห่ง
• - บ่อน้ําตื้น
214 แห่ง
• - บ่อโยก
28
แห่ง
• - บ่อเก็บน้ําฝน
4
แห่ง

-8•
•
•
•

-

ประปา
สระเก็บน้ํา
โรงสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ่อบาดาลสูบน้ําด้วยไฟฟ้า

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
- ป่าไม้
5.2 มวลชนจัดตั้ง
• ลูกเสือชาวบ้าน
• ไทยอาสาป้องกันชาติ
• กลุ่มแม่บ้าน
• ฝ่ายรักษาความสงบ

1
1
1
1

19
6
3
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
บ่อ

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

125
50
90
60

คน
คน
คน
คน

43
4
22

คน
คน
คน

6
3
3
7

คน
คน
คน
คน

4
1

คน
คน

1

คน

6. ศักยภาพในตําบล
ก ศักยภาพด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
1. จํานวน บุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น
- คณะผู้บริหาร
จํานวน
- สมาชิกสภา
จํานวน
- สํานักปลัด อบต.
 พนักงานส่วนตําบล
จํานวน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
 ลูกจ้างประจํา
จํานวน
 พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
- ส่วนการคลัง อบต.
 พนักงานส่วนตําบล
จํานวน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
- ส่วนโยธา อบต.
 พนักงานส่วนตําบล
จํานวน
2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
 ปริญญาโท
 ปริญญาตรี
 ปวส.
- สมาชิกสภา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปริญญาตรี
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปริญญาตรี

1
2
1

คน
คน
คน

8
8
4
2

คน
คน
คน
คน

5
4
12

คน
คน
คน
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ข ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุม่ ของประชากร
จํานวนกลุ่มทุกประเภท มี 23
กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มปลูกผักบ้านปึก
 กลุม่ ปุ๋ยบ้านบางงอน
 กลุ่มปุ๋ยเคมี
 กลุ่มเคมี
 กลุ่มเลี้ยงโค
 กลุ่มเพาะพันธ์ตายาง
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทําสวนยางพาราบ้านนาดง
 กลุ่มเกษตรกรชีวภาพคลองเคี่ยม
 กลุ่มปุ๋ยภิรมย์ภักดี
กลุ่มอื่นๆ จํานวน 12กลุ่ม
 กลุ่มเงินทุนหมู่บา้ นละหนึ่งล้านบาท
 กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลบางงอน
ชมรม 3 กลุ่ม
 ชมรมอสม.ตําบลบางงอน
 ชมรมกีฬามวยไทย
 ชมรมรักษ์วัฒนธรรมตําบลบางงอน

4

ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
ม. 7
ม. 9
ม. 10

คน

10
ข. งบประมาณ (รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลในรอบปีที่ผ่านมา)
ปีงบประมาณ รายได้ที่ อบต.
รายได้ที่ส่วน
เงินอุดหนุน
พ.ศ.
จัดเก็บเอง(บาท) ราชการเก็บให้(บาท) ของรัฐบาล(บาท)
2540
65,249.05
596,091.33
1,360,000.00
2541
72,321.44
1,185,215.70
1,451,200.00
2542
164,539.78
1,665,997.94
1,477,600.00
2543
94,522.67
1,231,587.53
1,476,200.00
2544
382,920.72
2,285,342.42
1,444,500.00
2545
217,684.94
2,405,798.72
1,796,557.76
2546
238,070.80
4,694,567.93
1,919,938.00
2547
254,153.95
4,107,293.45
3,324,804.00
2548
334,024.00
7,059,307.31
3,324,804.87
2549
485,761.71
10,116,531.41
3,400,056.00
2550
557,175.53
8,789,735.44
4,297,273.00
2551
536,747.14
8,330,951.44
6,956,223.53
2552
1,212,211.42
8,647,391.75
7,131,234.17
2553
1,443,897.49
10,932,638.99
5,824,876.00

รวม
(บาท)
2,021,340.38
2,708,737.14
3,308,137.72
2,802,310.20
4,112,763.14
4,420,041.42
6,852,567.73
7,686,251.00
10,718,136.18
14,002,349.12
13,644,183.97
15,823,922.11
16,990,837.34
18,201,412.48
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
ก. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

สภา อบต.





ประกอบด้วย
ประธานสภา
รองประธานสภา
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา

นายก อบต.
ประกอบด้วย
 นายก อบต.
 รองนายก อบต. 2 คน
 เลขานุการนายก อบต.

มีอํานาจหน้าที่
มีอํานาจหน้าที่
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อ เป็น
1. บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติ
แนวทางในการบริหารกิจการของอบต.
ข้อบัญญัติแผนพัฒนาตําบลและรับผิดชอบการ
2. พิจารณาและให้ความชอบ
บริหารกิจกรรมของ อบต.ต่อสภาอบต.
2. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตํ า บลและข้ อ บั ญ ญั ติ ตํ า บล
 ร่างข้อบัญญัติตําบล
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี แ ละ
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพิ่ ม เติ ม เสนอสภา อบต.พิ จ ารณาให้ ค วาม
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เห็นชอบ
3.ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไป
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้
ตามนโยบายแผนพัฒนาตําบล และ กฎระเบียบ
สภา อบต.ทราบ
หนังสือสั่งการของทางราชการ
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ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล)

สํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารทั่วไป)
(หัวหน้าสํานักงานปลัด)

ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
(หัวหน้าส่วนการคลัง)

ส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง)
(หัวหน้าส่วนโยธา)

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 งานบริหารทั่วไป
 งานนโยบายและแผน
 งานกฎหมายและคดี
 งานสารบรรณ
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานบริหารบุคคล
 งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 งานตรวจสอบภายใน
 งานงบประมาณ
 งานสวัสดิการ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 งานการเงิน
 งานการบัญชี
 งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
 งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 งานเก็บรักษาเงิน
 งานคุมทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่า
เช่า
 งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
 งานผังเมือง
 งานประสานสาธารณูปโภค
 งานก่อสร้างสะพาน,เขื่อนทด
น้ํา
 งานข้อมูลก่อสร้าง
 งานอื่นที่ได้เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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โครงการ
1 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชม วรนุช โดยซ่อมแซม
ถนนขนาดกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 300ม. ลงหินผุถมคัน
ทาง หนาเฉลี่ย0.15ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่นตลอดสาย และ
วางท่อระบายน้ําคศล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60X1.00ม.
จํานวน 7 ทอ่น พร้อมถมหลังท่อ
2 โครงการวางท่อจ่ายน้ําหมู่ที่ 8 ตําบลบางงอน
โดยวางท่อจ่ายน้ําพีวีซีปลายธรรมดา ศก. 3 นิ้ว ระยะทางยาว
1,32 ม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ครบชุด
3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาดง ม.7
เจาะบ่อบาดาลขนาดศก.กว้าง 6 นิ้วลึก 120 เมตร ปริมาณน้ําสูบ
ไม่น้อยกว่า5 ลบม.ต่อชม. ท่อส่งน้ําพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1½นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.พร้อมเทฐานคอนกรีตรอบบ่อ
ขนาด 2.00X2.00X0.10 ม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาล
Submertsible Pump ขนาด1.5แรงม้า
4 ก่อสร้างประตูฟุตบอล หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างโกว์ประตูฟุตบอล
ขนาดกว้าง4.00ม.สูง2.20ม.พร้อมตาข่ายจํานวน1 ชุด(2 ประตู)
และขนาดกว้าง3.00ม. สูง2.00เมตรพร้อมตาข่าย1ชุด(2 ประตู)
5 1)ปรับปรุงถนนสายดอนไม้แดงม.10 โดยปรับปรุงถนนขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 400เมตรลงดินถมคันทางหนา 0.30 เมตร.
พร้อมเกลี่ยเรียบ และ 2)ปรับปรุงถนนบ้านนายประไพ-เกาะ
โชน โดยปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 360 ม.ลงดินถมคัน
ทางเฉลี่ย0.15ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
6 โครงการซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อถนนจํานวน 3 สาย
1)สายบ้านนายถวิล พัฒนรักษ์ 2)ซอยบ้านนายไพศาล จิตราภิรมย์
3)ซอยบ้านนายประไพ คงมะลวน โดยถมหลุมบ่อ
จํานวนหินผุไม่น้อยกว่า 320 ลบม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
7 โครงการติดตั้งเครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ประสาน
ท่อภายในจํานวน 1 ชุด
8 โครงการย้ายหอถังสูงระบบประปาบ้านนายเฉลิม ม.7 โดย
ก่อสร้างฐานรากรับหอถังสูงบริเวณบ้านนายณรงค์ และย้าย
พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบและติดตั้งใหม่

งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
อบต.
77,000

164,112

อบต.

258,905

อบต.

25,000

อบต.

94,000

อบต.

98,000

อบต.

70,289

อบต.

96,000

อบต.
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โครงการ
9 ปรับปรุงถนนสายหาดต้นยวน ม.5 โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง
6เมตรยาว 490 เมตร ลงหินผุถมคันทางกว้าง 4เมตรยาว490เมตร
หนาเฉลี่ย0.10เมตร เกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นตลอดสาย
10 ปรับปรุงถนนสายหนองยี่แกงหมู่ท1ี่ โดยปรับปรุงถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง 4เมตร ยาว 300เมตรลงหินผุถมคันทาง จํานวนหินผุ
ไม่น้อยกว่า 180ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นตลอดสาย
11 ปรับปรุงระบบประปาบ้านนายชํานาญ พิกุลทอง หมู่ท8ี่ โดยติด
ตั้งถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและประสานท่อภายใน
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบบาดาล
12 ปรับปรุงถนนสายซอยในบ้านหมู่ท4ี่ ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 2ม
ระยะทางยาว 800มลงหินผุถมคันทาง หนาเฉลี่ย0.10 ม จํานวน
หินผุไม่น้อยกว่า 160ลบ.มพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น
13 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางบุญกอง-นางดับโดยปรับปรุงถนนขนาด
กว้าง 4มระยะทางยาว 500มลงหินผุถมคันทาง หนาเฉลี่ย0.10 ม
จํานวนหินผุไม่น้อยกว่า 200ลบ.มพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น
14 ก่อสร้างถนนราดยางสายหัวสะพานบางงอนหมู่ท2ี่ -4 โดยก่อสร้าง
ถนนราดยางผิวจราจรแบบดับเบิ้ลเซอร์เฟสทรีตเมนต์ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5เมตร ยาว 985 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
4,925ตร.ม
รวม

งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
อบต.
95,040

58,410

อบต.

91,000

อบต.

52,470

อบต.

66,330

อบต.

864,500

อบต.

2,111,056
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1 ปรับปรุงถนนซอยหนองจอกม.7 โดยปรับปรุงถนนเดิมขนาดกว้าง
4เมตร ยาว1,000เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า4,000ตร.ม
เกรดคันทางเดิมและลงลูกรังถมคันทางกว้าง4เมตรยาว1,000เมตร
หนา0.10 เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น
2 ซ่อมแซมถนนหน้าโรงเรียนวัดรัษฎารามโดยถมหลุมบ่อ จํานวนหิน
ผุไม่น้อยกว่า 36ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
3 ซ่อมแซมถนนซอยต้นเหรียง โดยซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4
เมตรยาว 1,000เมตร จํานวนดินถมไม่น้อยกว่า105 ลบ.ม และลง
หินผุจราจร จํานวนหินผุไม่น้อยกว่า 75 ลบ.มพร้อมเกลี่ยเรียบ
4 ถมหลังท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่ 1,9 โดยถมหลังท่อเหลี่ยมหมู่ที่ 1
จํานวนดินผุไม่น้อยกว่า 41ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ และถมหลังท่อ
คสล.หมู่ที่ 9 ใช้ดินถมไม่น้อยกว่า 96ลบ.ม จํานวนหินผุไม่น้อย
กว่า41 ลบ.มพร้อมเกลี่ยเรียบ
5 ถมหลังท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ท6ี่ โดยถมหลังท่อเหลี่ยมบ้านนายเชือบ
จํานวนดินถมไม่น้อยกว่า75ลบ.มแลหินผุผิวจราจรจํานวนหินผุ
ไม่น้อยกว่า46ลบ.มพร้อมเกลี่ยเรียบ
6 ซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อม.8 สายเกาะร่มจากหัวสะพาน-ถนนคสล.
บ้านสี่ขีด และถมหลุมบ่อหมุ่ท9ี่ ศาลาคลองเคี่ยม-บ้านนางมลฑา
จํานวนหินผุไม่น้อยกว่า320 พร้อมเกลี่ยเรียบ
7 ปรับปรุงถนนสายดอนไม้แดง หมู่ท2ี่ โดยปรับปรุงถนนเดิมขนาด
กว้าง5เมตรระยะทางยาว1,100เมตรลงดินถมคันทางกว้าง 5เมตร
ระยะทางยาว 800เมตรและลงหินผุกว้าง 5 เมตรหนาเฉลี่ย0.10
เมตรยาว 1,100เมตร วางท่อระบายน้ําคสล ศก.60 จํานวน 3แถว
ละ8ท่อน รวม 24ท่อน
8 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์-โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
โดยปรับปรุงถนนเดิมขนาดกว้าง 6เมตรยาว 1,900เมตร ลงดินถม
คันทางขนาดกว้าง6เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร ลงหินผุ
จํานวนหินผุไม่น้อยกว่า1,140 ลบ.ม พร้อมเกรดบดและเกลี่ยเรียบ
พร้อมวางท่อคศล.ปากชิ้นราง ศก 0.60เมตร จํานวน10 ท่อน
รวม

งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
อบต.
86,490

15,810

อบต.

45,570

อบต.

31,874

อบต.

18,763

อบต.

99,000

อบต.

419,988

อบต.

853,300

อบต.

1,570,795
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โครงการ
งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 4 จํานวน 2 สายโดยปรับปรุงถนน
อบต.
30,000
เดิมสายที่ 1 ขนาดกว้าง 5 .00ม ยาว 1,000 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 6,400 ตร.ม เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1จํานวน 3 สายโดยปรับปรุงถนน
เดิมสายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 .00ม ยาว 2,100 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
31,000
อบต.
ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ม เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ท9ี่ จํานวน 3 สายโดยปรับปรุงถนน
20,000
อบต.
เดิมสายที่ 1 ขนาดกว้าง 6 .00ม ยาว 300 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
สายที่ 2 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 2,400 ตร.ม เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
สายที่ 3 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3,600 ตร.ม เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกาะมน โดยซ่อมแซมถนนเดิม
48,000
อบต.
ขนาดกว้าง 6 .00ม ยาว 3,000 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเรียบ-บ้านนางพร้อย
9,000
อบต.
หมู่ที่ 3 ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยซ่อมแซมถนนเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร โดยเกรดเกลี่ย
เรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ต.บางงอน
8,000
อบต.
โดยซ่อมแซมถนนเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ
9,000
อบต.
7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเรียบ-บ้านนางพร้อย
หมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยซ่อมแซมถนนเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า8,400 ตารางเมตร โเป็น
โดยเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย
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งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ
24,000
อบต.
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่หมู่ที่ 5 จํานวน 2 สาย
- สายต้นมะขามใหญ่ โดยซ่อมแซมถนนเดิมสายต้นมะขามใหญ่ขนาด
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น
-และสายคลองลัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ
และบดอัดแน่น
อบต.
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคูน้ํามหาราช หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 10
92,000
ตําบลบางงอน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 5,000 ม.หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 30,000 ม.พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น
สายหนองจอกขนาดกว้าง4.00 ม.ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น
อบต.
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหูดแห้ง ม.7 โดยซ่อมแซมถนนเดิม
36,000
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 6,000 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น
อบต.
11 โครงการซ่อมแซมถนนซอยเมียแก่ ม.8 โดยซ่อมแซมถนนกว้าง 5 ม.
14,900
ยาว 20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.หรือมีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ
อบต.
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคูน้ํามหาราช และสายบ้าน
97,000
นางมณฑา - คูน้ํามหาราช โดยซ่อมแซมถนนเดิม ขนาดกว้าง 6 ม.
ยาว 5,000 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30,000 ตร.ม. เกรด
เกลียบดอัดแน่และลงหินผุขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 200 ม.หนาเฉลี่ย
0.05 ม.หรือมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด
รวม

272,900
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ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
..........................................................
พ.ศ. 2551
ลําดับที่
โครงการ
1 โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อ ม.8
ลงหินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า 200 ลบม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
2 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ม.7 บ้านนางมณี
โดยวางท่อระบายน้ําคสล.ชิ้นปากรางชั้น 3 มอก ศก.1.20ม.
ยาว 1ม.จํานวน10ท่อนพร้อมยาแนวรอยท่อด้วยปูนทรายและ
ถมดินหลังก่อบดอัดแน่น
3 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยต้นมะขามใหญ่ ม.5 -ม.1
ซ่อมแซมถนนลูกรังถมหลุมบ่อด้วยหินคลุกจํานวนดินถมไม่
น้อยกว่า200ลบม.
4 โครงการวางท่อ คสล. ม.3 ถนนหนองไทร -คีรีรัฐนิคม
โดยวางท่อระบายน้ําคสล.ชั้น 3 มอก ศก.0.80*1ม. จํานวนท่อ
292ท่อนพร้อทยาแนวและก่อสร้างบ่อพักน้ํา ขนาด 1*1ม.
จํานวน 8 จุด ระยะทางยาว 300 เมตร
5 โครงการปรับปรุงถนนสายต้นสมอ- สามแยกคอกเสือม.10
โดยปรับปรุงถนนเดิมขนาดกว้าง 5.00ม.ยาว 4,550ม. พื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 22,750 ม.ลงดินลูกรังเสริมคันทาง ขนาดกว้าง
5ม.ยาว1500ม.หนา0.10ม. ลงหินคลุกผิวจราจร 5 ม.ยาว4550
ม.หนา0.05ม.พร้อมวางท่อระบายน้ํา จํานวน6 จุดๆละ 6 ท่อน
6 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุวัฒน์หมู่ที่ 4-10
โดยปรับปรุง 2 จุด จุดที่ 1 จากบ้านนายสุวัฒน์ ถึงสะพานคสล.
กว้าง5ม.ระยะทางยาว 600ม. พี้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000
ตร.ม.ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย0.20ม.พร้อมเกรดเฉลี่ยอัด
บดตลอดสายและวางท่อน้ําคสล.จํานวน2จุดๆละ7ท่อนรวม14
ท่อน จุดที่ 2จากบ้านนายจําเนิญกว้าง 4ม.ระยะทางยาว 200ม
. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800ม. ลงหินคลุกผิวจราจรเฉลี่ย40
ลบม.พร้อมเกรดเฉลี่ยตลอดสาย
7 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเผื่อน ม.7
โดยบุกเบิกถนนกว้าง 5 ม.ระยะทางยาว 900ม.ลงดินลูกรังระ
ดับดินคันทางกว่าง5ม. ลงหินคลุกผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10ม
เกรดอัดบดตลอดสายและปรับปรุงระบบคสล.รื้อวางใหม่จํานวน
5ท่อ พร้อมยาแนวรอยท่อ ด้วยปูนทราย

งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
90,000
อบต.
50,000

อบต.

92,400

อบต.

502,210

อบต.

720,000

อบต.

198,000

อบต.

257,000

อบต.
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8

9

10

11

12

13

14

โครงการ

โครงการบุกเบิกถนนซอยสวนครูชม-เกาะตอ
บุกเบิกถนนกว้าง5ม. ยาว1,220 ม. หนาเฉลี่ย 0.10ม.จํานวนดิน
ลูกรัง ไม่น้อยกว่า6,100 ลบ.ม. ลงหินคลุกเฉลี่ย 0.05ม. พร้อม
เกลี่ยและอัดบดแน่น พร้อมวางท่อ จํานวน 3 จุด ๆละ
7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยท่อ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านสี่ขีด หมุ่ที่ 8
โดยก่อสร้างหอถังรูปแชมเปญความจุ15ลบ.ม.พร้อมถังกรอง
สนิมเหล็ก ขนาด 30แกลลอนต่อนาที และวางท่อเมนจ่ายน้ําด้วย
ท่อพีวีซีศก.2นิ้ว ระยะทาง 260ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําแบบจมน้ําแบบจมน้ํา พร้อมตู้ควบคุมเปิด-ปิดอัตโนมัติ
และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จํานวน 1ชุด
ปรับปรุงถนนสายคลองส่งน้ําบ้านคลองเคี่ยม หมู่ที่ 9 ,4
โดยปรับปรุงถนนเดิมกว้าง 4.00 ม.ยาว 800ม.ลงหินคลุกผิว
จราจรหนาเฉลี่ย0.05ม.พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นและ
วางท่อระบายน้ําคศลขนาดศก.0.60X 1.00ม.จํานวน 1จุด ๆละ
8ท่อน และถมดินหลังท่อระบายน้ําและยาแนวรอยต่อด้วยปูน
ทรายเรียบร้อย
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านศรีไพรวัลย์(บ้านนายสุชา) ม.6
โดยปรับปรุงถนนขนาดกว้าง3.00เมตร.ยาว 300 เมตร หนา
0.30 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นตลอดสาย
บุกเบิกถนนสายบ้านศรีไพรวัลย์หมู่ที่ 6- บ้านสี่ขีดหมู่ที่ 8
โดยบุกเบิกถนนกว้าง 4.00ม. ระยะทางยาว 1,300 เมตร
ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย0.05ม.
พร้อมเกลี่ยและบดอัดแน่นและวางท่อระบายน้ําขนาดศก.
0.60X1.00เมตร จํานวน 4จุดๆละ7 ท่อนรวม 28 ท่อน
โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าสนามกีฬาอ่างเก็บน้ําบ้านปึก
โดยปรับปรุงถนนลงหินผุถมคันทาง พร้อมเกรดและบดอัด
แน่น และวางท่อระบายน้ําขนาดศก.0.60X1.00เมตร จํานวน
4จุดๆละ7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวเชี่ยว
โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง
ยาว 200 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.50เมตร

งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
365,000

อบต.

366,855

อบต.

182,000

อบต.

85,000

อบต.

325,000

อบต.

61,700

อบต.

310,000

อบต.
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โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม
ใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคสลกว้าง 4.00ม. หน้า 0.15 ม.
ระยะทางยาว200เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.50เมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล.บ้านนายประไพ คงมะลวน ม. 10
โดยวางท่อรบายน้ําคสล.ชั้น 3 มอก.128/2528 ศก.1.00X1.00
เมตร จํานวน 2จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูน
ทรายและเทคอนกรีตหูช้างด้านหน้าและด้านหลังและถมดิน
หลังท่อระบายน้ําพร้อมเกรดและบดอัดแน่น
ก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล.บ้านนายประสาน จิตราภิรมย์ ม. 10
โดยวางท่อรบายน้ําคสล.ชั้น 3 มอก.128/2528 ศก.1.00X1.00
เมตร จํานวน 2จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูน
ทรายและเทคอนกรีตหูช้างด้านหน้าและด้านหลังและถมดิน
หลังท่อระบายน้ําพร้อมเกรดและบดอัดแน่น
โครงการขุดลอกคลองหนองคุย หมู่ที่ 7
ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้าง 2 ม.ท้องคลองกว้าง 1.50ม.
ลึก 1.50 ม. ระยะทางยาว 350 เมตร
โครงการถมหินผุหลังท่อระบายน้ําคสล. โดยถมหินผุไม่น้อย
กว่า20ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(ถมหลุมบ่อ)ม.2-4 โดยซ่อม
แซมถนนลาดยางกว้าง 5.00เมตรระยะทางยาว 1,000 เมตร
ลงหินผุถมหลุมบ่อจํานวนหินผุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม
โครงการปรับปรุงถนนซอยข้างศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2
โดยปรับปรุงถนนกว้าง3.50เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30เมตร จํานวนดินลูกรังไม่ต่ํากว่า 525 ลบ.ม
รวม

งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
406,500

อบต.

157,000

อบต.

157,000

อบต.

28,500

อบต.

4,600

อบต.

23,000

อบต.

96,000

อบต.

4,477,765
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม
1.2 ส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม
1.3 สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ด้านสังคม
2.1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
2.2 อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่นเพื่อช่วยเหลือด้านการอบรมและบําบัดผู้ติดยาเสพติด
2.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนพิการและ
คนชรา
2.4 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อในการก่อสร้างสนามกีฬา,จัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อแจกจ่ายให้กับหมู่บ้าน
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่
มั่นคงถาวร เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2 สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ชั่วคราว
3.3 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง
3.4 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง
3.5 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน
4. ด้านแหล่งน้ํา
4.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกแหล่งน้ํา และสร้าง
แหล่งน้ําใหม่
4.2 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งน้ําสะอาดเพื่อ
อุปโภค บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ
5. ด้านสาธารณสุข
5.1 สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคติดต่อ
5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
6. ด้านการเมืองการปกครอง
6.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการเมือง การบริหาร การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง ต่อเติมโครงการเสียง
ตามสานโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตตําบล
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7.2 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร
กลางวัน และอาหารเสริม(นม) อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เด็กเล่นให้กับนักเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบางงอน
7.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนโรงเรียนในตําบลบางงอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
7.4 สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เป็นต้น
9. ด้านอื่น ๆ
9.1 ตั้งงบประมาณในการบริหารงานในสํานักงาน อบต. ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม
1.2 ส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม
1.3 สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ด้านสังคม
2.1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
2.2 อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่นเพื่อช่วยเหลือด้านการอบรมและบําบัดผู้ติดยาเสพติด
2.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนพิการและ
คนชรา
2.4 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อในการก่อสร้างสนามกีฬา,จัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อแจกจ่ายให้กับหมู่บ้าน
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่
มั่นคงถาวร เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2 สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ชั่วคราว
3.3 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง
3.4 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง
3.5 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน
4. ด้านแหล่งน้ํา
4.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกแหล่งน้ํา และสร้าง
แหล่งน้ําใหม่
4.2 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งน้ําสะอาดเพื่อ
อุปโภค บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ
5. ด้านสาธารณสุข
5.1 สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคติดต่อ
5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
6. ด้านการเมืองการปกครอง
6.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการเมือง การบริหาร การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง ต่อเติมโครงการเสียง
ตามสานโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตตําบล
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7.2 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร
กลางวัน และอาหารเสริม(นม) อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เด็กเล่นให้กับนักเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบางงอน
7.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนโรงเรียนในตําบลบางงอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
7.4 สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เป็นต้น
9. ด้านอื่น ๆ
9.1 ตั้งงบประมาณในการบริหารงานในสํานักงาน อบต. ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ น้ําไหล ไฟสว่าง ข่าวสารเร็ว ทางสะดวก สังคมดี มีน้ําเพื่อการเกษตร เศรษฐกิจดี มีที่ประชุมหมู่บ้าน
ผ่านเกณฑ์สาธารณสุข ยุคฟื้นฟูธรรมชาติ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาน้ําดื่มน้ําใช้
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟ้า
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
10)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน
11)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
1) ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
2) พัฒนาระบบไฟฟ้า
3) พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ํา และจัดซื้อแผ่นป้ายไฟจราจร
5) ส่งเสริมการศึกษา
6) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมการทีส่วนร่วมของชุมชน
7) ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
8) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
9) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
10) จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
11) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12) จัดให้มีที่ประชุมและปรับปรุงที่ประชุมหมู่บ้าน
13) พัฒนาด้านศักยภาพของบุคคลในองค์กรและชุมชน
14) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
15) พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1
แนวทางพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
1.2
แนวทางพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค
1.3
แนวทางพัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1
แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2
แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
3.1
แนวทางพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.2
แนวทางพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
3.3
แนวทางพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.4
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1
แนวทางพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
4.2
แนวทางพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
4.3
แนวทางพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.4
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. การเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการเกษตร
การเป็นผู้นําการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
การเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมบริเวณภาคใต้ตอนบน
การเป็นเมืองน่าอยู่
การเป็นแหล่งศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
การเรียนรู้และพัฒนาระบบราชการเพื่อทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (กลุ่มที่ 8.1) สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
1.
2.
3.

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฝั่งอันดามัน – อ่าวไทย
ศูนย์กลางการผลิตและจําหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค

นโยบายการพัฒนาอําเภอ
1. วิสัยทัศน์ด้านสังคมและการศึกษา
1) สร้างความสํานึกทีด่ ีของชุมชน
2) มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3) ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
4) พัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพ
5) การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย
6) อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

-257) ส่งเสริมแหล่งข้อมูล ข่าวสารใน ชุมชน
2. วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสํานึกของชุมชน
3) ขจัดมลพิษและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ
1) ให้มีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยทั่วถึง
2) ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชนให้เกิดรายได้อย่างแท้จริง
3) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางรวมระบบการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร
4) สร้างเครือข่ายระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
5) จัดแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกร
4. วิสัยทัศน์ดา้ นการเมืองการปกครอง
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
3) สนับสนุนการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
“องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เป็นท้องถิ่นที่มีโครงสร้างพื้นฐานถาวร
มีแหล่งน้ําเพียงพอกับความต้องการ
ประชาชนมีการศึกษาทั่วหน้า พลานามัยแข็งแรง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมสะอาด
ปราศจากมลพิษ คุณภาพชีวิตที่ดี
มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การ”

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้
1.1 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุง บํารุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างระบบประปาบ้านนาพง ม.1 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อลึก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

4,500,000
(งบกรมทรัพ ยากรน้ํา)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.5
(บริเวณวัดบางงอน)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ขนาดใหญ่

4,500,000
(งบกรมทรัพ ยากรน้ํา)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 7
ห้วยน้ําขาว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 เจาะบ่อบาดาล ศก. 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ พร้อมเครือ่ งสูบน้ําตาม
แบบอบต.

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 7
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3 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ ม.3

80 ม. ถังเก็บน้ําเชมเปญ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 เจาะบ่อบาดาล ศก. 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ พร้อมเครื่องสูบน้ําตาม
แบบอบต.
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ขนาดใหญ่

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 เจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบ
ประปาหมู่บ้าน(บ้านนายถาวร
เกื้อด้วง) ม.10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อม
วางระบบประปาตามแบบ

7 เจาะบ่อบาดาลสามแยกตารอง
ม.11 พร้อมก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อมก่อ
สร้างระบบประปารูปถัง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบ อปท.)
โยธาธิการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

600,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

แชมเปญ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 ปรับปรุงระบบประปา
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ หมูบ่ ้านโดยเพิ่มถังกรอง
ตามแบบกรมโยธาธิการ

450,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

9 ขยายประปาจุดบ้านนายสมศักดิ์
คงจิตร-นายวิชัยโชติ รักซื่อ ม.9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว
มีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ ยาว 800 เมตร

60,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้

ส่วนโยธา

10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ทั้งตําบล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําดื่ม
น้ําใช้ที่สะอาดทั้งตําบล

ซ่อมแซม บํารุง รักษาประปา
ทั้งตําบลเช่นการซื้ออุปกรณ์

300,000
(งบ อปท.)

ประชาชนทั้งตําบลมี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

อะไหล่ เครื่องมือ บํารุงรักษา
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยเพิ่มถังกรอง
ตามแบบกรมโยธาธิการ

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

11 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ม.5

ที่สะอาดดื่มอย่างเพียงพอ
ส่วนโยธา

น้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาด
ส่วนโยธา

40

8 ปรับปรุงระบบประปา ม.4
บ้านนายณรงค์ กลางณรงค์

ที่

โครงการพัฒนา

12 ปรับปรุงระบบประปาบ้าน ม.2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 ปรับปรุงระบบประปา
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ หมูบ่ ้านโดยเพิ่มถังกรอง

16 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
นายโสภณ แสงสว่าง ม.11

แชมเปญ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ 5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร

17 เจาะบ่อบาดาลสามแยกคลองรุม
ม.11 พร้อมก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อมก่อ
สร้างระบบประปารูปถัง

13 เจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบ
ประปาหมู่บ้าน(บ้านนายสัญญา
พัฒราช) ม.6
14 เจาะบ่อบาดาลสี่แยกบ้านนาย
ประไพ ม.8 พร้อมย้ายถัง

แชมเปญ

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

600,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

300,000
(งบ อปท.)
โยธาธิการ
400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

400,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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15 เจาะบ่อบาดาลสามแยกบ้านนาย
บุญธรรม เจริญภักดี ม.11 พร้อม
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

เปลี่ยนท่อเมนขนาด3นิ้วยาว
5,500 เมตร
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 เจาะบ่อบาดาล ศก 6 นิ้ว
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อม
วางระบบประปาตามแบบ
โยธาธิการ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อม
ย้ายถัง
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อมก่อ
สร้างระบบประปารูปถัง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบ อปท.)

18 เจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้างถังเก็บ
น้ํา ม.8 จุดบ้านนายสําราญ
สุปันตี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
ลึก 60-80 เมตร พร้อม
สร้างถังเก็บน้ํา

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ อปท.)
โยธาธิการ

19 ขยายเขตประปาบ้านนาดงจุดบ้าน
นางบุญนาค ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว
ยาว 900 เมตร

20 ขยายเขตประปาผิวดินน้ําดิบ ม.8
บ้านควนสูง
21 เจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบ
ประปาหมู่บ้าน(บ้านละม่อม
แก้วเกลี้ยง) ม.10

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

60,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 O 2 นิ้ว
มีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ ยาว 2,000 เมตร

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้

ส่วนโยธา

ที่สะอาดดื่มอย่างเพียงพอ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อม
วางระบบประปาตามแบบ
โยธาธิการ

600,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ปรับปรุงระบบถังประปา
มีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ และท่อเมนขนาด 1นิ้ว
ยาว 2,500 ม.
23 ขยายเขตประปาจากบ้านนายวิรัตน์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว
สุทธิรัตน์ - บ้านนางศิริพร เจริญภักดี มีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ ยาว 500 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้

ส่วนโยธา
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ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

22 ปรับปรุงระบบประปาบ้าน
บ้านเศียนพร ม.7

50,000
(งบ อปท.)

ที่สะอาดดื่มอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
ที่สะอาดดื่มอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

24 เจาะบ่อบาดาลบ้านหนองยี่แกง
ม.1 (บ้านนางกิ้มเตี้ยง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ขยายเขตประปาบ้านนายสําราญ
สุปันตี - บ้านนายวาส สุพิทักษ์ ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8มี ท่อpvcระยะทาง 500ม.
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอ จํานวน 5 คร

27 ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 9
พร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณ
ซอยสวนครูชม - นายสุวิทย์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

28 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1

น้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

700,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

60,000
(งบ อปท.)

ประชาชนในหมู่ที่ 8 มี

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1 มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

น้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ
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25 ปรับปรุงระบบประปาบ้าน
ต้นสมอ ม.10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ลึก 60-80 เมตร พร้อม
เครื่องสูบน้ําและระบบไฟ
ฟ้าตามแบบแปลน อบต.
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ซ่อมแซมถังเก็บน้ํา
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท.)

ก่อสร้างระบบประปารูปถัง
แชมเปญพร้อมท่อศก.2นิ้วยาว

1,000,000
(งบกรมทรัพ
ยากรน้ํา)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 ติดตั้งระบบกรองน้ําตาม
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ แบบกรมโยธาธิการ

450,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

29 เจาะบ่อบาดาลสามแยกซอยเหล้า
ขาว ม.6 พร้อมย้ายถัง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 เจาะบ่อบาดาล ศก 6 นิ้ว ลึก
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ 60-80เมตรพร้อมย้ายถัง

700,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

30 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
นายโสภณ แสงสว่าง ม.11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ 5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

1,200ม.พร้อมเจาะบ่อลึก80ม

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบประปารูป
ถังแชมเปญขนาด20 ลบม.
ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร
ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร
ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบ อปท.)
400,000
(งบ อปท.)
400,000
(งบ อปท.)
400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

31 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
จุดบ้านนางเพ็งชูศรี ม.3
32 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
นายวิรัตน์ ทองเกษม ม.11
33 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
คลองรุม ม.11
34 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
สามแยกตารอง ม.11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

35 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
สามแยกเกาะมนต์ ม.11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ 5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

36 ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบบริเวณบ้าน
นายบุญธรรม เจริญภักดี ม.11
37 เจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้างถังเก็บ
น้ํา ม.8 จุดบ้านนายสมเกียรติ
ช่วยพัฒน์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ถังเก็บน้ําดิบขนาด กว้าง
5 ม.ยาว10 ม. สูง 3 เมตร
เจาะบ่อบาดาล O 6 นิ้ว
ลึก 60-80 เมตร พร้อม
สร้างถังเก็บน้ํา

400,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

38 ก่อสร้างโรงผลิตน้ําดื่ม ม.6

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างโรงผลิตน้ําดื่ม
ยูวี

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
อย่างเพียงพอ
300,000 ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
(งบ อปท.) อย่างเพียงพอ
โยธาธิการ
100,000 ประชาชนในหมู่ที่ 6 มี
(งบ อปท.) น้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาดใช้

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 ปรับปรุงระบบประปาบ้านนาย
ณรงค์ จออนันต์ ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ปรับปรุงระบบประปา
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ หมูบ่ ้านโดยเพิ่มถังกรอง

40 ปรับปรุงระบบประปาบ้าน
หนองคล้า ม.10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ปรับปรุงระบบประปา
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ หมูบ่ ้านโดยเพิ่มถังกรอง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว
41 ขยายเขตประปาบ้านนางผิว
ถิ่นมะลวน–นายนภดล เพชรศรี ม.10 มีนํา้ ดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ยาว 1,500 เมตร
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
มีน้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ ขนาดกลาง

43 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
สวนสมุนไพรวัดเกษม ม.4

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ ตามแบบกรมทรัพยากรธรณี

44 ปรับปรุงระบบประปาบ้านนาย
วิรัตน์ ม.11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ปรับปรุงโดยติดตั้งถังกรอง
มีน้ํากินน้ําใช้เพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

250,000 ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
(งบ อปท.) อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

35,000 ประชาชนในหมู่ที่ 10 มี
(งบ อปท.) น้ําดื่มน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

2,000,000 ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
(งบกรมทรัพ ที่สะอาดดื่มอย่างเพียงพอ
ยากรน้ํา)
500,000 ประชาชนมีน้ําดืม่ น้ําใช้

ส่วนโยธา

(งบกรมทรัพยา ที่สะอาดดื่มอย่างเพียงพอ
กรน้ํา)
50,000 ประชาชนมีน้ํากินน้ําใช้
(งบ อปท.) อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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42 ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง
รร.บ้านราษฎร์ประสานจิต

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้
(งบ อปท.) อย่างเพียงพอ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านไฟฟ้า
2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ที่

โครงการพัฒนา

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากบ้านนาย
ถนอม จิตราภิรมย์-บ้านนางพลาย
แก้วขาว ม.9

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
มีไฟฟ้าสาธารณะ
บริการอย่างเพียงพอ

2 ขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง ซอยหาดต้น
ยวน และซอยต้นมะขามใหญ่

เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 5 มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

3 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสุริยา
อยู่สุข -บ้านนายสมพงษ์ ม.10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
10 มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
3,500 เมตร

4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม 50
จุด ม.1 -11

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลบางงอนมีไฟฟ้า
สาธารณะเพียงพอ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
เพิ่ม 50 จุด ทั้งตําบล
และจุดทางแยก ทุกแยก

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
5 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม 60จุด
ถนนสายหนองไทร-คีรีรัฐ ม.1,2,3,5 หมูท่ 1ี่ ,2,5,3 มีไฟฟ้า
เพิม่ 60 จุด
สาธารณะเพียงพอ

300,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่ที่ 3 มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนในหมู่ที่ 5 มี

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
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งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่
70,000
(งบการไฟ
ระยะทาง500เมตร
ฟ้าส่วน
ภูมิภาค ,งบอปท)
ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 200,000
ซอยมะขามใหญ่ จํานวน 10 (งบการไฟ
คร.และซอยหาดต้นยวน
ฟ้าส่วน
ระยะ500ม. จํานวน 10คร. ภูมิภาค,งบอปท)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ส่วนโยธา

อย่างเพียงพอ

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง

ส่วนโยธา

ทางสาธารณะเพียงพอทั้ง
ตําบล

ทางสาธารณะเพียงพอทั้ง
ตําบล

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม
พร้อมขยายเฟสไฟฟ้า ม.7

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้า
สาธารณะเพียงพอ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่ม 15 จุด เพิ่มกระแส
ไฟฟ้า 80 คร.

7 ขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง ม.7 ซอย
บ้านนายเผือน -ซอยควนหมอขวัญ

เพื่อให้ประชาชนในเขตม.7
ตําบลบางงอนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่
ราษฎรหมู่ที่ 7 จํานวน

100,000
(งบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ที่ 7 มี

8 ขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง ซอยบ้าน
นายอารมย์ สุปันตี - สนามกีฬา
หน้าเขี่อน ม.8

เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่
100,000
ราษฎร หมู่ที่ 8 จํานวน4 คร. (งบการไฟฟ้า
ระยะทาง 700 เมตร
ส่วนภูมิภาค ,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ที่ 8 มี

9 ขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
8 มีไฟฟ้าสาธารณะ

11 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเกาะมนต์
ถึงบ้านนายมนัส บุญกล่อม ม.11

ไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

100,000
(งบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

100,000
(งบการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
11 มีไฟฟ้าใช้

ส่วนภูมิภาค,งบอปท)
100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

บริการอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง
บ้านนายวิสุทธิ์ -บ้านนาย
สมชาย จินาเหงียบ 10คร.
บริการอย่างเพียงพอ
ระยะทาง 2,500 เมตร
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
10 มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 500เมตร
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะ500ม. จํานวน 10คร.

ส่วนโยธา
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10 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย
สําราญ -ศาลาหมู่ที่ 10

ประชาชน หมู่ที่ 7 มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

อย่างเพียงพอ
ประชาชนในหมู่ที่ 8 มี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
มีไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย
เศรษฐี นิลแก้ว-บ้านนางพร้อย
ม.3

บริการอย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่
ราษฎรหมู่ที่ 3 จํานวน
3คร. ระยะทาง 400เมตร

13 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางอรสา
เพชรคง -บ้านนายด้วน ม.10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
10 มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
500เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่ที่ 3 มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ส่วนโยธา

อย่างเพียงพอ

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ท1ี่ 0 มี

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
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เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
14 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย
นพวงศ์บุญขวัญ ม.10 - บ้านสถาพร มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ระยะทาง 1,500 ม.
พัฒนรักษ์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
(งบการไฟ
ฟ้าส่วน
ภูมิภาค ,งบอปท)
100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

15 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย
การุณ ม. 6 ถึงหมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะ500ม. จํานวน5 คร.

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ท6ี่ มี

16 ขยายเขตไฟฟ้าจากแยกปากพนัง
- ม. 6 บ้านนายปรีชา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะ800ม. จํานวน 4 คร.

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ที่ 6มี

17 ขยายเขตไฟฟ้าจากสี่แยกคูมหาราช
ถึงสระน้ําสาธารณะหนองคุย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ระยะ500ม. จํานวน 4 คร.

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ท1ี่ 1 มี

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

18 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางมณฑา
ถึงบ้านนางละเอียด พัฒนราช

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ระยะ1500ม.จํานวน10คร.

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

19 ขยายเขตไฟฟ้าจากสี่แยกต้นม่วง
ถึงบ้านนายสมพร มะลิวรรณ์ ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะ2000ม.จํานวน10คร.

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ท1ี่ 1 มี

20 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายวิโรจน์
ทองเกษม - บ้านนายวิทยา ม.9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
9 มีไฟฟ้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
1,700 เมตร

400,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

21 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสําราญ
สุปันตี - บ้านนายวาส สุพิทักษ์ ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
มีไฟฟ้าสาธารณะ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะทาง 500 ม.

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ท8ี่ มี

22 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสุธี
ม.11

บริการอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ระยะ1000ม.จํานวน7คร.

100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ที่ 11มี

450,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ที่ 11มี

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านนาย
ประทีปม.11-ทางเข้าโรงเรียน
บ้านราษฎร์ประสานจิต ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
8 มีไฟฟ้าใช้
บริการอย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านนายประทีป-ทางเข้า
โรงเรียน

100,000
(งบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค,งบอปท)

ประชาชนในหมู่ท1ี่ 1มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนโยธา

อย่างเพียงพอ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
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23 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายอนุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ม.7
ระยะ1,500ม.จํานวน10 คร.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่

โครงการพัฒนา

25 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายอารมย์
สุปันตีหมู่ที่ 8-บ้านนางสารภี
ณ นคร
26 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายถนอมหนองนายเก่าม.9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที 8
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะทาง 500 ม.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
9 มีไฟฟ้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
500เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
งบอปท)
100,000
(งบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,

ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่
ราษฎร หมู่ที่ 1ระยะทาง
1,500เมตร

งบอปท)
100,000
(งบการไฟ
ฟ้าส่วนภูมิภาค)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในเขต
27 ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนกรมทาง
หลวงชนบท-บ้านนางสมศรี เพชรรอด หมูท่ ี่ 1 มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ม.1
เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่ท8ี่ มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ส่วนโยธา

อย่างเพียงพอ
ประชาชนในหมู่ที่ 1 มี

ส่วนโยธา

ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
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28 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 35 จุด

เพื่อให้ประชาชนในเขต
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ตําบลบางงอนมีระบบไฟฟ้า ทีช่ ํารุด (ระบบเบเกอร์)และ
สาธารณะเพียงพอ

หลอดไฟส่องสว่างจํานวน
35 จุด ทั้งตําบล

35,000 ประชาชนได้รับแสง
(งบ อปท.) สว่างจากไฟฟ้า
สาธารณะอย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร
3.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย
หมู่ที่ 1, 3,6,7,10

เพื่อให้ระบบเสียงตามสาย
ของหมู่ที่ 1,3,6,7,10

ปรับปรุงเสียงตามสาย
ให้ใช้การได้ดี จํานวน 5

2 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวม.1-11

ใช้การได้ดี
เพื่อให้ระบบเสียงตามสาย
ของหมู่ที่ 1-11 ใช้การได้ดี

หมู่บ้าน
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่ ที่ 1-11

20,000
( งบ อปท.)

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลบางงอนมีการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวก

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเครื่องขยายเสียง
ขยายเขตโทรศัพท์
สาธารณะทั้งตําบล
จํานวน 400 เลขหมาย

500,000
( งบ อปท.)
2,000,000
(งบองค์การ
โทรศัพท์)

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก
ประชาชนมีการติดต่อ
สื่อสารรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

5 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเครื่องขยายเสียง

150,000
( งบ อปท.)

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

6 ก่อสร้างเสียงตามสายหมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย

500,000
( งบ อปท.)

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก

7 ก่อสร้างเสียงตามสายหมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย

500,000
( งบ อปท.)

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก

3 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.10

ส่วนโยธา
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4 ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะ
400 เลขหมาย ทั้งตําบล

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ขยายเขตโทรศัพท์ ม.1-11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 เพิ่มโทรศัพท์ 100
– 11 มีโทรศัพท์ใช้เพียงพอ เลขหมาย

9 จัดตั้งศูนย์วิทยุชุมชนประจําตําบล

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

จัดตั้งศูนย์วิทยุชุมชน
ตําบลบางงอน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
(งบองค์การ
โทรศัพท์)
500,000
( งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทั้งตําบลมี
โทรศัพท์ใช้อย่างรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลบางงอนมีการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวก

ติดตั้งเครื่องรับสัญญาน
พื้นที่ ม.8 ,11

11 ก่อสร้างระบบเสียงตามสาย ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเครื่องขยายเสียง

150,000 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
( งบ อปท.) ข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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10 ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่

รวดเร็วขึ้น
2,000,000 ประชาชนมีการติดต่อ
( งบ อปท.) สื่อสารรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการคมนาคม
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ํา
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 2, และ ม.4 มีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนไม้
แดง ม.2 - ม.10 เชื่อมม.7.
ต.น้ําหัก อ.คีรีรัฐนิคม

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร
ม.2,10 มีการคมนาคมสัญจร ยาว 3,000 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.15 เมตร

3 วางท่อระบายน้ําคสล.จากทุ่งนา
บางงอน ถึงคลองบางกล้วย ม5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

6,000,000
(งบ อปท.
อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําคศล
Ø60ซมยาว 1,000 เมตร

300,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา
สระน้ําดอนไม้แดง ม.2

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
2 มีการคมนาคมสัญจร
ขนาด 2 (0.80 x 1.00)
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
กว้าง 10.00 เมตร
และแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
และแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง

ส่วนโยธา

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
วัดรัษฎาราม – คลองพุมดวง ม.3

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
3 มีการคมนาคมสัญจร
ยาว 400 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.15 เมตร

800,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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1 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ม.2 ม.4 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.น้ํารอบ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
( งบ อบจ.,
งบกรม
โยธาธิการ)

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

7 ปรับปรุงถนนสายคูน้ํามหาราช
จากดอนเรียบ - เขต ม.2
ต.น้ํารอบ อ.พุนพิน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
หมู่ที่ 3, 7,9,10 สัญจรไปมา ถนนกว้าง 6 เมตรยาว 9
สะดวกรวดเร็วขึ้น
กิโลเมตร หนา 0.15 ซม.

8 ปรับปรุงถนนแยกบ้านนายประสิทธิ์
-บ้านนายนิยม ศรีพันธ์

9 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสําเนา
แสงสว่าง - ม.6 บางงอน
10 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
3,7,8เชื่อมต่อม.13 ต.ตะกุกใต้

11 บุกเบิกถนนสายบ้านนางจรรยา
เที่ยงธรรม -หนองนายเก่า ม.4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

9,000,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ถนนกว้าง 6 เมตรยาว 500
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เมตร หนา 0.15 ซม.

200,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11,6 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ถนนกว้าง 6 เมตรยาว 1,500
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เมตร หนา 0.15 ซม.
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ลาดยางกว้าง 6 เมตร
3,7,8 มีการคมนาคมสัญจร ยาว 9,500 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

6,000,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
4 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

21,000,000
(งบ อบจ.)
(งบ สปก.)
700,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
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6 ปรับปรุงถนนซอยบ้านนางปราณี
ลําดวน - บ้านนายสมบัติ ม.6

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก

13 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจากสระน้ํา
บ้านนายสุวัจน์ - ทุ่งนา ม.5

เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําØ60ซม
ยาว 1,000 เมตร

300,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

14 บุกเบิกถนนสายคลองบางกล้วย
ม.5

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 บุกเบิกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

650,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
15 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายประไพ ม8 -โรงเรียนบ้านราษฎร์ ม.8 มีการคมนาคมสัญจร ยาว 1,000 เมตร
-บ้านนายประทีป ม.11
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.15 เมตร

1,500,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าวัดเกษม- ด้านหน้า
มณฑป ม.4

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

750,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

17 วางระบายน้ําจากหนองยายแฉว
ม.5- คลองคล้าพร้อมขุดลอกคู

เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง ฝังท่อระบายน้ํา Ø 60
ซม. ยาว 300 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา
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12 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางวรรดี
- คลองส่งน้ํา ม. 4

18 บุกเบิกถนนสาธารณะจากทางหลวง เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา บุกเบิกถนนกว้าง5 ม.
ชนบท -ทุ่งนาบางงอน ม.5
คมทีส่ ะดวก
ระยะทาง 900เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนโยธา

19 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคูน้ํามหาราช
บ้านนายสมศักดิ์ คงจิตร์ ม.9

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม2 ช่อง
9 มีการคมนาคมสัญจรสะดวก (1.80 x 1.80) x8.00 เมตร

300,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ศาลา
คลองเคี่ยม ถนนชุมแสง-ดอนเรียบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ คอนกรีตกว้าง 6 เมตร
ที่ 9 มีการคมนาคมสัญจร ยาว 2,000 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

10,520,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
ถนนลาดยางกว้าง 5
4,10 มีการคมนาคมสัญจร เมตร ยาว 200 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

750,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 700 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

450,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

เชื่อมตําบลมะลวน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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21 ก่อสร้างถนนลาดยาง จากแยกหนอง
เกรียนบ้านนายสะอาด จิตราภิรมย์
ม.4เชื่อมถนนสาย-ชุมแสงดอนเรียบ
ตําบลมะลวน
22 ก่อสร้างถนนคสล.สายในบ้าน
ม.4

23 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม คลองน้อย ม.6

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีการคมนาคมสัญจรไปมา กว้าง 4 เมตรเมตร ยาว
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
1,000 ม. หนา 0.20 เมตร

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาย
สะอาด ม.4 - บ้านนายจําเนิน ขจร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
4มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

26 ปรับปรุงถนนซอยต้นมะขามใหญ่
ม.5

ถนนคอนกรีตกว้าง 5ม.
ระยะทางยาว 300ม. หนา

1,000,000
(งบ อปท.)

0.20ม.
ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

57

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างศาลาที่ประชุม ม.2

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบ อปท.)

27 ปรับปรุงถนนซอยหาดต้นยวน
ม.5

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ลงหินคลุกถนนกว้าง 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

200,000
(งบ อปท.
อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

28 ก่อสร้างท่อระบายน้ําบ้าน
นายประคอง วรรณศรี ม.6

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 6

ฝังท่อระบายน้ํา Ø 60
ซม. ยาว 300 เมตร

150,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

29 บุกเบิกถนนซอยเขาขี้พร้า ม.7
พร้อมท่อเหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
7 มีการคมนาคมสัญจร
ยาว 800เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบ อปท.
อบจ.)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง
มีการคมนาคมสัญจรไปมา 6เมตรยาว 1,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

31 บุกเบิกถนนจากแยกปากพนัง
ม.6 -บ้านนายสุวิทย์หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
6,9 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,800 เมตร หนา
0.20เมตรพร้อมท่อเหลี่ยม

500,000
(งบ อปท.)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
6,8 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท1ี่ 1
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ปรับปรุงถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
หนา 0.20 เมตร
บุกเบิกถนนกว้าง 6 ม.ยาว
2,000ม.พร้อมท่อเหลี่ยม

500,000
(งบ อปท.)

32 ปรับปรุงถนนซอยห้วยสิทธิ์ คลองน้อย ม.6

33 ปรับปรุงถนนศรีไพรวัลย์ ม.6 สี่ขีด ม.11
34 บุกเบิกถนนสายบ้านเกาะมนต์ม.11
ถึงบ้านนายมนัส บุญกล่อม
พร้อมท่อเหลี่ยม

700,000
(งบ อปท.)

1,000,000
(งบ อปท.)

1จุด

ลาดยางกว้าง 6 เมตร
35 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 3,7,8 เชื่อม เพื่อให้ประชาชนในเขต
ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ตอน 5)
หมูท่ ี่ ม.3,7,8 มีการคมนาคมยาว 4,000 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก
หนา 0.20 เมตร

8,000,000
( งบ อบจ.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน
นายปรีชา พรหมจันทร์ ม.6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 7 มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น

37 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายมนัส ม. 8 - บ้านนายชํานาญ

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
8 มีการคมนาคมสัญจร
ยาว 1,500 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.15 เมตร

1,800,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

38 วางท่อระบายน้ําจากทุ่งนาบางงอน
- คลองคล้า ม.5

เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อคสล.ขนาด 80X100
ซม.ยาว200 มพร้อมลอกคู

400,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

39 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายอนุรักษ์
เกื้อกูล ม.7

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้น
ที่ มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
7มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
และแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 ม.
ระยะทางยาว 3,000 ม.

1,500,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด 2 (1.80 x 1.80)
กว้าง 6.00 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง

ท่อพีวีซีขนาด12 นิ้ว
ยาว 300ม.

600,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
และแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังให้กับประชาชน

ส่วนโยธา

คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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41 ต่อเติมระบายน้ํา จากนานางบุญ
จันทร์ -คลองบางกล้วย

ประชาชนมีการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

36 ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วย
น้ําขาว ม.7 – ม.13 อ.วิภาวดี

40 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา
สี่แยกนาดงม.7

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 กิโลเมตร หนา
0.20 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้ําระบายน้ํา 5 จุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000,000
(งบ อบจ.)

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ลงลูกรังถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

43 ปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ
ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 4,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

44 ปรับปรุงถนนสายห้วยน้ําขาว
ม.7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ลงหินคลุกถนนกว้าง 6
หมู่ที่ 7 สัญจรไปมาสะดวก เมตร ยาว 4,500 เมตร
รวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

45 ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยน้ําขาว เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
ม 7,8ถึง ม.13อําเภอวิภาวดี
7,8 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
46 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนในเขต
ประสิทธิ์ ศรีพันธ์ ม.11 -ม.8 มะลวน หมู่ท1ี่ 1 มีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
47 ก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่ขีดม.11 เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่
,ม.8 – ม.13 ต.ตะกุกใต้
ที่ 11,8 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง
6เมตร ยาว5,000 เมตร
ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,400 เมตร
หนา 0.20 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

800,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

1,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

8,000,000
(งบ อบจ.,
อปท.)
7,320,000
( งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

12,672,000
(งบทางหลวง
ชนบท)
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42 ปรับปรุงถนนซอยบ้านผู้ใหญ่
ประเสริฐ ม.7

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

48 ก่อสร้างถนนลาดยางสายพุ้งพั้ง
– ม.13 ต.ตะกุกใต้
49 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา
คลองหนองคุย ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่
ที่ 8 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
7มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
และแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,600 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด 2 (1.80 x 1.80)
กว้าง 6.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000
(งบ อบจ.)
200,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
และแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 3,400 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

1,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

51 ปรับปรุงถนนสายบ้านหัวเชี่ยว
ม.1

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

800,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

52 บุกเบิกถนนบ้านนายทิง-บ้านนาย
สมชาย ม.8

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจร บุกเบิกถนนกว้าง 6 ม.ยาว
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
2,500ม.

800,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

53 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านนายจรูญ
สุปันตี ม.8

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
8 มีการคมนาคมสัญจร
ขนาด 2 (1.80 x 1.80)
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
x6.00 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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50 ปรับปรุงถนนจากแยกตารอง ม.11
ถึงหมู่ที่ 8 ต.มะลวน

54 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ม.11
ซอยเกาะมนต์1

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 11

วางท่อระบายน้ําØ100
ซม. 2 แถว ยาว 6 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

55 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายบ้าน
นายสายันห์ ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
8 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด
2(1.8 x 1.8 ) x 8 เมตร

230,000
(งบ อปท.)

ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร

6,000,000
(งบ อปท.)

ที่

โครงการพัฒนา

56 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
นายวิรัตน์ - คลองรุม ม.11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสวน
สาธารณะ - ควนสูง ม.8
(บ้านนายอารมย์)พร้อมท่อเหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 สัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5ม.ยาว1,500 เมตร
รวดเร็วขึ้น
พร้อมท่อเหลีย่ ม

2,000,000
( งบ อปจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

58 ก่อสร้างถนนคสล.แยกพุ้งพั้ง
- ต้นสะตอ ม.8 เชื่อมม.13
ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 4,600 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

6,900,000
(งบ อบจ.,

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

59 ปรับปรุงถนนแยกบ้าน
นายวิรัตน์ ม.11 – คลองรุม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ,11ลงหินคลุกถนนกว้าง 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว1,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

800,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณ
สวนนายเคลื่อน น้อมเคารพ ม.9
61 บุกเบิกถนน ม.1-ม.4-ม.5

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 9
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1,4
5 มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
2 (1.80 x 1.80) x4.00ม
บุกเบิกถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

62 บุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์
– บ้านนายอัมรัตน์ ม.1

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)
800,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังให้กับประชาชน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 1 สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10
64 ปรับปรุงถนนจากสามแยกประปา
บ้านหนองคล้า–บ้านนายดับ ณ ถลาง มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ม. 10
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 350 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร

50,000
(งบ อปท.)

65 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมศักดิ์
- บ้านนายวิชัยโชติ ม.9
66 บุกเบิกถนนสายบ้านนายชิต
สัมพันธ์ศรี ม.4 -ถึงสะพานรถไฟ
เชื่อมถนนดอนไม้แดง ม.2

ลงหินคลุกถนนกว้าง 6
เมตร ยาว 750 เมตร
บุกเบิกถนนกว้าง4เมตร
ยาว 3,000เมตร

220,000
(งบ อปท.)
900,000
(งบ อปท.)

63 ปรับปรุงถนนสายหนองยี่แกง
ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา
คมที่สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่
ที2่ ,4 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

200,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 3,300 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

68 ปรับปรุงถนนบ้านประไพม.8 –
แยกคลองรุม ม.11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ปรับปรุงถนนกว้าง 5
11 มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

69 ปรับปรุงถนนซอยบ้าน
นายมนัส ม. 8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

800,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

70 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
นายประไพ ม.8เชื่อม ต.ตะกุกใต้
อ.วิภาวดี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ลาดยางกว้าง 6 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว3,500เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา0.20เมตร

6,000,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

71 ปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะโชน
ม.10-บ้านนายนิวัตน์ ม.7

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
7,10 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
ม.8,10 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

700,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

72 ก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นสมอ
ม.10 - แยกคอกเสือ ม.8
เชื่อมหมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี

ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

8,000,000
(งบ อบจ.)

64

67 ปรับปรุงถนนบ้านประไพ –
บ้านนายสมเกียรติ ม.8

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 3,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
พร้อมวางท่อเหลี่ยม และท่อ
คสล ศก 1.00 ยาว 8 เมตร
74 ปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองคล้า เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ ปรับปรุงลาดยางกว้าง 6
ม.10
10 มีการคมนาคมสัญจร
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร
73 บุกเบิกถนนซอยบ้านนายสุริยา
อยู่สุข - บ้านนายสมพงษ์ พิกุลทอง
ม.10

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

1,500,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
9 มีการคมนาคมสัญจร
2 (0.80 x 1.00) X 10ม.

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

76 บุกเบิกถนนซอยบ้านนายประคอง
เสือดาว ม.7

เพื่อให้ประชาชนในเขต
บุกเบิกถนนหินคลุกกว้าง
หมู่ที่ 6มีการคมนาคมสัญจร 4เมตรยาว 1,000เมตรหนา
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
0.20ม

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

77 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางห้อง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
ศรีสวัสดิ์ -บ้านนางมณฑา ม.9 เชื่อม มีการคมนาคมสัญจร
แอสฟัลต์กว้าง 6 ม. ยาว
2 กม
ถนนชุมแสง- ดอนเรียบ ต.มะลวน ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

5,000,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

78 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคูน้ํามหาราช
จุดสวนนายวิเชียร เดชมณี ม.9

230,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 9

ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด
2ช่อง(1.8 x 1.8 ) x 8 เมตร

65

75 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านนางบุญลาภ
จินดารัตน์ ม.9

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 บุกเบิกถนนกว้าง 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

80 บุกเบิกถนนจากบ้านนายสมหมาย
- บ้านนางอ้วน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 บุกเบิกถนนกว้าง 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

81 บุกเบิกถนนจากฝายน้ําล้น
- บ้านนายวิรัตน์ ม9

82 บุกเบิกถนนจากบ้านนายกิจจา
ชมพูทอง - ถนนชุมแสงดอนเรียบ
83 ปรับปรุงถนนสายดอนไม้แดง
ม.2 - ม.10
84 ปรับปรุงถนนลาดยางซอยศรีประชา
ธรรม หมู่ที่ 6
85 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย3 7 8
เชื่อม ม.13 วิภาวดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

750,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 บุกเบิกถนนกว้าง 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2
10 มีการคมนาคมสัญจรไป
มาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลงลูกรังถนนกว้าง 6
เมตร ยาว 1,000 เมตร

400,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ลงหินคลุกถนนกว้าง 6
เมตร ยาว 3,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร

1,000,000
(งบ อปท.)

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา
คมที่สะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา
คมที่สะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ในจุดที่ชํารุด
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ในจุดที่ชํารุด

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทาง
ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทาง

500,000
(งบ อปท.)
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79 บุกเบิกถนนสายทุ่งนาโพธิ์จากทาง
รถไฟ - หมู่ที่ 5 ตําบลน้ํารอบ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

86 ต่อเติมท่อระบายน้ําบ้าน
นายประไพ จิตราภิรมย์ ม.2

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝังท่อระบายน้ํา Ø 60
ซม. ยาว 300 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนา
คมที่สะดวก

ส่วนโยธา

87 บุกเบิกถนนสายริมคลองพุมดวงบ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
นายชม วรนุช ม.3 - วัดรัษฎาราม
3 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

700,000
(งบ อปท.)

88 บุกเบิกถนนสายบ้านนายจรูญ บ้านนางสงวน ม.8

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น

บุกเบิกถนนลูกรังกว้าง 6ม.
ยาว600ม.

600,000
(งบ อปท.)

89 บุกเบิกถนนจากบ้านนางบุญเจือ
– หนองนายเก่า ม.4

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 บุกเบิกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 400 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

90 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ลาดยางกว้าง 6 เมตร
สัญญา พัฒน์ราช ม.6 - บ้านนายเสรี 6,11 มีการคมนาคมสัญจร ยาว 1,800 เมตร
ม.11เชื่อมถนนสายห้วยกรวด-วิภาวดี ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

5,022,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

91 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้น
มะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 1

9,500,000
(งบ อบจ.)

ส่วนโยธา
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ส่วนโยธา
ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
ยาว 4,800 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ปรับปรุงถนนคอนกรีต

500,000
(งบ อปท.)
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เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
5,1 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
92 ปรับปรุงถนนคอนกรีตซอยปากพนัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ม.6
ได้อย่างสะดวก

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

93 ก่อสร้างถนนลาดยางสายสวัสดิ์
พัฒนา ม.6 – ม.13 ตะกุกใต้
94 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
เกาะร่ม ม.6 – ภิรมย์ภักดี ม.11

95 บุกเบิกถนนซอยบ้านลุงชา ม.6
- สวนครูชม ม.9

97 บุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์
ศรีประดิษฐ์ ม.7
98 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาย
สุวรรณ อินแดง ม.11 -ม.6 มะลวน

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
6,8 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 6,11 มีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกรวด
เร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
6,9 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 8,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ถนนกว้าง 8 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา
0.20 เมตร
บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร พร้อม

ท่อระบายน้ํา
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ถนนคอนกรีต กว้าง 6
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้น
ที่ มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 11 มีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก

บุกเบิกถนนกว้าง 5 ม.
ระยะทางยาว 2,000 ม.
พร้อมหินคลุก
ลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000,000
(งบ อบจ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

2,250,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

1,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

1,200,000
(งบกรมโย
ธาธิการ,งบ
ทางหลวงชนบท)
500,000
(งบ อปท.)

25,320,000
( งบ อบจ.)

ส่วนโยธา
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96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านผู้ใหญ่ประเสิรฐ ม.7 เชื่อม
หมู่ที่ 7 ต.น้ําหัก อ.วิภาวดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
เมตร ยาว 4,400 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร
ยาว 3000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

101 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเชี่ยว
หมู่ที่ 1

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม.ยาว 800 เมตร

102 ก่อสร้างถนนคศล.ภายในวัดเกษม
บํารุงหมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 1 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 4,10มีการคมนาคมสัญ
จรไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

6,000,000
(งบ อบจ.)

2,000,000
(งบ อบจ.)
800,000
( งบ อปจ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ

ส่วนโยธา

คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท8ี่ ,11
99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสี่ขีด
ม.11 ,8,- ม13ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่
100 ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางแยก
บ้านนายบรรทม ม.11 เชื่อม ม.8
ม.11 มีการคมนาคมสัญจร
ตําบลมะลวน
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000,000
(งบ อบจ.,

103 บุกเบิกถนนซอยบ้านนายเชือบ
ม.6

เพื่อให้ประชาชนในเขต
บุกเบิกถนนหินคลุกกว้าง
หมู่ที่ 6มีการคมนาคมสัญจร 5เมตรยาว 2,000เมตรหนา
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
0.20ม

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

104 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 2
10,8,11 เชื่อมต่อม.8ตําบลมะลวน

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
มีการคมนาคมสัญจร
แอสฟัลต์กว้าง 6 ม. ยาว
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
11 กม

33,000,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

105 บุกเบิกถนนจากบ้านนายสหัส
ณ ถลาง - ถนนสายดอนไม้แดง
106 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะร่ม
ม.6 – ภิรมย์ภักดี ม.11
เชื่อมม.6 ตําบลมะลวน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขต
หมู่ที่ 6,11 มีการคมนาคม

บุกเบิกถนนกว้าง 6
เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ลาดยางถนนกว้าง 8 เมตร

ยาว 2,000 เมตร หนา
สัญจรไปมาสะดวกรวด
0.20 เมตร พร้อมท่อ
เร็วขึ้น
ระบายน้ําระบายน้ํา
จํานวน 2 จุด
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 บุกเบิกถนนกว้าง 6 - 8
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 450 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ยกระดับผิวจราจรสูงจาก
ระดับผิวดิน0.50เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
(งบ อปท.)
10,000,000
(งบกรมโย
ธาธิการ,งบ
ทางหลวง
ชนบท)
300,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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107 บุกเบิกถนนสายบ้านนายพรชัย
พร้อมประเสริฐ– คลองพุมดวง
ม.3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

108 บุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อย
กล่อมเมือง ม.3 – เขต ม.2

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 บุกเบิกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,100 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

700,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

109 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสิรฐ
พินโณ - คลองพุมดวง ม.3

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ลงหินคลุก กว้าง 6 เมตร
3 มีการคมนาคมสัญจร
ยาว 900 เมตร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

90,000
(งบอปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

110 บุกเบิกถนนสายสระน้ําดอนไม้แดง
ม.2 - สะพานวังขุม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

111 ปรับปรุงถนนสายสระน้ําดอนไม้
แดงถึงเขต ม.3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หมู่ท2ี่ สัญจรไปมาสะดวก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

400,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาที่สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสาม
แยกบ้านนางอุบล เศษธนู - บ้านนาย มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,000 เมตร
วิสุทธ์ แสงพิทักษ์ ม.9
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

4,000,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

113 ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก
ร้านเสริมสวยน้องแดง-บ้านนาย
เอี้ยม วงศ์แก้ว ม.9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 520 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

900,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

114 บุกเบิกถนนบ้านนายสายแยกบ้าน
นิยม ศรีพันธ์ ม.11 -ม.13 ตะกุกใต้

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ระยะทาง 1,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

115 ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายต้นสมอ ม.10- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8,10 ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 4,800 เมตร
สี่แยกคอกเสือ ม.8
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

15,000,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
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ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

116 ก่อสร้างท่อระบายน้ําโรงอาหาร
วัดรัษฎาราม-คลองพุมดวง ม.3

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 3

ฝังท่อระบายน้ํา Ø 60
ซม. ยาว 190 เมตร

117 บุกเบิกถนนซอยต้นมะขามใหญ่
ม.5 – ม.4

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
4,5มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

118 ปรับปรุงถนนซอยบ้านนายประไพ
ม.7

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

800,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 บุกเบิกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

550,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

119 บุกเบิกถนนซอยสุนันท์ - ม.7เชื่อม
ตําบลน้ําหัก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

120 ปรับปรุงถนนซอยบ้านหูดแห้ง
ม.7 - ม.10(บ้านนายไพศาล
จิตราภิรมย์)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7, ลงลูกรังถนนกว้าง 5
10มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,500 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

600,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

121 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายด้วน
-บ้านนายทวี จันทร์เพ็ง ม.10

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4ม.ยาว
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
3,000ม.หนา0.20ม.

6,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
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สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 ม. หนา 0.20 ม.

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
(งบ อบจ.)

พร้อมท่อเหลี่ยม 1จุด
บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

400,000
(งบ อปท.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

122 ก่อสร้างถนนคศล.สายหนองยี่แกง
ม.1 เชื่อมต่อ ม.5 ต.น้ํารอบ
พร้อมท่อเหลี่ยม
123 บุกเบิกถนนจากบ้านนางเสาวภา
เพชรนิจินดา- ธรรมรงค์ นิลนิยม ม.1

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้น
ที่ม.1 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

124 ปรับปรุงถนนสายหนองโด ม.10 บ้านขนาย ม.4

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ลงหินคลุกถนนกว้าง 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.20 เมตร

250,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

125 ปรับปรุงถนนสาธารณะ - บ้าน
นายอารมย์ ม.8

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หมู่ท8ี่ สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วขึ้น

100,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

126 ปรับปรุงถนนซอยบ้าน
นายประไพ จิตราภิรมย์ ม. 2

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 300 เมตร

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

127 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองห้วยหลาด
ม.6

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่ที่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
6 มีการคมนาคมสัญจร
2 (0.80 x 1.00) X 10ม.

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ลงหินคลุกถนนกว้าง 5ม.
ยาว 850 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

128 ปรับปรุงถนนสายสามแยกเกาะมนต์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
ม.11- ม.8 ตําบลมะลวน
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ถนนกว้าง 6 เมตรยาว 500
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เมตร หนา 0.15 ซม.

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
( งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อประชาชนมีการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 6ม.ยาว
สายศาลาคลองเคี่ยม- บ้านนาย
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
600 ม.หนา0.20ม.
สมศักดิ์ ม.9 เชื่อมถนนชุมแสง- ดอน
เรียบ ถึงตําบลมะลวน

6,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

130 ก่อสร้างท่อระบายน้ําจากริมถนน
บ้านนายวิเชียร - หัวสะพานบางงอน
ม.2
131 ปรับปรุงถนนซอยบ้านนายเผือน
ม. 7

ฝังท่อระบายน้ํา Ø 60
ซม. ยาว 1000 เมตร

350,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000 เมตร

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

132 บุกเบิกถนนบ้านนายนพวงศ์ ม.10
-สวนนายนิยม ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 บุกเบิกถนนกว้าง5เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ระยะทาง 2,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

400,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

133 ก่อสร้างท่อระบายน้ําบ้าน
นายโสภณ -บ้านนายประชา ม.3

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 3

200,000
(งบ อปท.)

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของราษฎร

ส่วนโยธา

ฝังท่อระบายน้ํา Ø 60
ซม. ยาว 700 เมตร
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เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของราษฎรในเขตหมู่ที่ 3

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

134 บุกเบิกถนนจากสามแยกประปาบ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 บุกเบิกถนนกว้าง 4 เมตร
หนองคล้า – ถนนสายดอนไม้แดง มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 3,000 เมตร ลงหินคลุก
ม.10
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ตลอดสาย

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11,6 ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ถนนกว้าง 6 เมตรยาว1,500
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เมตร หนา 0.15 ซม.

6,000,000
( งบ อบจ.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

136 ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายสาม
แยกเกาะมนต์ ม.11- ม.8 ตําบล
มะลวน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ถนนกว้าง 6 เมตรยาว 500
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เมตร หนา 0.15 ซม.

1,000,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

137 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 จุดบริเวณหน้าฝาย

ก่อสร้างสพานคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12
เมตร

500,000
( งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
ลดปัญหาน้ําท่วม

ส่วนโยธา

138 ปรับปรุงถนนซอยบ้านสุวรรณ
อินแดง ม.11 -ม.6 มะลวน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้นและแก้
ปัญหาน้ําท่วมขัง
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีการคมนาคมสัญจรไปมา

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
เมตร ยาว 5,000 เมตร

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

139 ปรับปรุงถนนสายสามแยกตารอง
ม.11- ม.8 มะลวน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 3,000 เมตร

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา
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135 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาย
สําเนา แสงสว่าง ม.11- ม.6 เชื่อม
ม 6 ต.มะลวน

140 ปรับปรุงถนนสายแยกบ้านนายเสรี
ม.11- บ้านนายสัญญา ม.6

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
(งบ อปท.)

141 ปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนาย
วิรัตน์ ม.11 -โรงเรียนบ้านราษฎร์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 2,000 เมตร

80,000
(งบ อปท.)

142 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสินชัย ม.4-ม.9
143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหาดต้นยวน ม. 5

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร
มีความสะดวกในการใช้ทาง
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,200,000
(งบ อปท.)
750,000
(งบ อปท.)

144 บุกเบิกถนนสายบ้านสายสามแยก
บ้านนายคํารณ -บ้านนางศรีสุดา
ชูสุวรรณ ม.11-ถนนชุมแสง ดอนเรียบ
145 ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกบ้าน
ประสิทธิ์ ม.11 -ม.13 ตะกุกใต้

ที่

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงโดยเทคอนกรีต
ถนนกว้าง 4 ม.ยาว1,000ม
ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
เมตร ยาว 500 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา บุกเบิกถนนกว้าง5 ม.
คมที่สะดวก
ระยะทาง 1500เมตร

ประชาชนมีการ
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น
ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
80,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีการคมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
6 มีการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

400,000 ประชาชนมีการ
(งบ อปท.) คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
8,000,000 ประชาชนมีการ
(งบ อบจ.) คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ลาดยางถนนกว้าง5เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนน ลาดยาง กว้าง 6
เมตรยาว 1,730 เมตร
หนา 0.20 เมตร
พร้อมท่อระบายน้ํา 3 จุด

ส่วนโยธา
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146 ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายศรี
ประชาธรรม จาก ม.6
ตําบลบางงอน – ม.6 ต.มะลวน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา ลงหินคลุกถนนกว้าง5 ม.
คมที่สะดวก
ระยะทาง 1,000เมตร

148 ปรับปรุงถนนซอยหนองจอก ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ลงลูกรังถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,200 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.15 เมตร

100,000 ประชาชนมีการ
(งบ อปท.) คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

149 ปรับปรุงถนนบริเวณเข้า-ออก
สระน้ําหนองปึก ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา ลงหินคลุกถนนกว้าง5 ม.
คมที่สะดวก
ระยะทาง 1,800เมตร

100,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

ส่วนโยธา

150 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะ
โชนหมู่ที่ 10- บ้านนายนิวัฒน์
จิตราภิรมย์เชื่อมม.7 ต.น้ําหัก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ลาดยางถนนกว้าง 6ม.
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ยาว 3,000ม.หนา 0.20 ม.
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

9,000,000 ประชาชนมีการ
(งบ อบจ.) คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

151 ปรับปรุงถนนแยกบ้าน
นายสุจินต์ – แยกเกาะโชน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ลงหินคลุกถนนกว้าง 4
มีการคมนาคมสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

500,000 ประชาชนมีการ
(งบ อปท.) คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

152 ปรับปรุงถนนสายคลองลัด-บ้าน
หัวเชี่ยว ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา ลงหินคลุกถนนกว้าง5 ม.
คมที่สะดวก
ระยะทาง 1,000เมตร

500,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

ส่วนโยธา
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147 ปรับปรุงถนนสายข้างศาลาประชุม
ม.2

153 ก่อสร้างถนนคสล.คลองลัด-บ้าน
หัวเชี่ยว ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา ถนนคอนกรีตกว้าง 5 ม.
คมที่สะดวก
ระยะทาง 1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

154 บุกเบิกถนนบ้านนายสมพงษ์
ม.10 -บ้านนายสําราญ ม.8
พร้อมวางท่อเหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 บุกเบิกถนนกว้าง5เมตร
มีการคมนาคมสัญจรไปมา ระยะทาง 3,000 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา0.20เมตร
เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา บุกเบิกถนนกว้าง5 ม.
คมที่สะดวก
ระยะทาง 350เมตร

400,000 ประชาชนมีการ
(งบ อปท.) คมนาคมสัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
80,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

ที่

โครงการพัฒนา

155 บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุธรรม
ม.2 - คลองพุมดวง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

80,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
(งบ อปท.) การเดินทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

78

156 บุกเบิกถนนสาย ม. 2 - 4 ถึงบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนมีการคมนา บุกเบิกถนนกว้าง5 ม.
ชิต สัมพันธ์ศรี ม.4
คมทีส่ ะดวก
ระยะทาง 350เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็กก่อนวัยเรียน

จัดสรรงบประมาณให้แก่
ร.ร.บ้านราษฎร์ประสาน
จิต,ร.ร.วัดเกษมบํารุง ,
ร.ร.วัดรัษฎาราม

2 สนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม)
ให้แก่ ศูนย์ อบต.บางงอน

เพื่อให้เด็กสุขภาพแข็งแรง

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์ อบต.บางงอน
จํานวน 30 คน

3 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียน

เพื่อให้เด็กได้รับประธานอาหารอุดหนุนงบประมาณให้
กลางวันที่เพียงพอต่อความ ร.ร.วัดเกษมบํารุง
ต้องการของร่างกาย
ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต
ร.ร.วัดรัษฎาราม

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน

จัดงานวันเด็กทั้ง
4 โรงเรียน

200,000
(งบ อปท.)

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

และเจริญเดิบโตสมวัย
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1 สนับสนุนครูจ้างสอนก่อน
ประถมศึกษา จํานวน 6 อัตรา

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
147,600
147,600
147,600 เด็กมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.) ชีวติ ที่ดีขึ้น

200,000
(งบ อปท.)

140,000
(งบ อปท.)

140,000
(งบ อปท.)

เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักงานปลัด

140,000 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มี
(งบ อปท.) กิจกรรมเพื่อเด็ก

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

5 ก่อสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็ก

6 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
รร.วัดรัษฎารามศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรร.บ้านราษฎร์ประสานจิต
และศพด.อบตบางงอน
7 จัดซื้อทีวี พร้อมเครื่องเล่น

9 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร/ชั้นวางของ

เพื่อให้นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น
เพื่อให้นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น

ก่อสร้างห้องน้ําศพด.
บ้านราษฎร์/ศพด.รร.วัด
รัษฎาราม
ก่อสร้างอาคารเรียนศพด.
รร.วัดรัษฎาราม 1อาคาร
ศพด.รร.บ้านราษฎร์1อาคาร
ศพด.อบต.บางงอน

เพื่อสื่อการสอนและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เพื่อส่งเสริมขวัญและกําลังใจ
ให้กับเด็ก
เพื่อจัดเก็บเอกสารการสอน

จัดซื้อทีวี พร้อมเครื่องเล่น
จํานวน 1ชุด
จัดงานมอบวุฒิบัตร
แก่เด็ก
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ
ให้ศพด 3 ศูนย์
โต๊ะทํางาน 6 ชุด 3ศูนย์

10 จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

เพื่อการปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพ

11 จัดซื้อพัดลมเพดาน

เพื่อการบริหารจัดการของศูนย์จัดซื้อพัดลมเพดาน
ให้ศพด.จํานวน3ชุด

12 จัดซื้อชั้นวางรองเท้า

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดซื้อชั้นวางรองเท้า
ของศูนย์
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ชุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)
300,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)
200,000
(งบ อปท.)
30,000
(งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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8 โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

200,000
(งบ อปท.)

25,000
(งบ อปท.)
30,000
(งบ อปท.)

200,000 เด็กมีขวัญและกําลังใจ
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

ศูนย์มีที่จัดเก็บเอกสาร

สํานักงานปลัด

ศูนย์มีระบบการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

ศูนย์มีระบบการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

ศูนย์มีระบบการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 ประชาชนทั้งตําบลมี
( งบ อปท.) ( งบ อปท.) ( งบ อปท.) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แข่งขันกีฬาตําบลประจําปี
ม.1-11

เพื่อให้ประชาชนในตําบล แข่งขันกีฬาตําบล
บางงอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปีละ 1 ครั้ง

2 ส่งเสริมกีฬามวยไทย มวยสากล
สมัครเล่น ม.3

เพื่อให้เยาวชนและประชา
ชนในตําบลบางงอนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

3 ก่อสร้างสนามกีฬา
ม.1.2,4,6,10,11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ก่อสร้างสนามกีฬา คสล.
มีสถานที่ในการออกกําลัง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว
กาย
30 เมตรจํานวน 6 สนาม

2,000,000
(งบ อปท.)

4 อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเครือ
ข่ายการศึกษาลุ่มน้ําพุมดวง / โรง
เรียนวัดรัษฎาราม

สนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับ สนับสนุนงบประมาณ
กับประชาชนและเยาวชน ปีละ 1 ครั้ง

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000 ส่งเสริมให้ประชาชน
(งบ อปท.) เยาวชนรักการออก
กําลังกาย

สํานักงานปลัด

5 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
การแข่งขันกีฬาระดับอําเภอพุนพิน

สนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับ สนับสนุนงบประมาณ
ประชาชนและเยาวชน
ปีละ 1 ครั้ง

14,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000 ส่งเสริมให้ประชาชน
(งบ อปท.) เยาวชนรักการออก
กําลังกาย

สํานักงานปลัด

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การฝึกหัดกีฬามวย
ไทย มวยสากลสมัครเล่น
ภาคฤดูร้อน

30,000
( งบ อปท.)

30,000
( งบ อปท.)

30,000
( งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ประชาชนหมู่ท1ี่ ,2,4,6,10
,11มีสถานที่ในการออกกํา
ลังกาย

ส่วนโยธา
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ประชาชนในตําบล
บางงอนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

6 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ที่ 1
3,5,8

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่ในการออกกําลัง
กาย

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่
ที่ 1,3,5,8

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบ อปท.)

7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาออกกําลังกายเพียงพอ

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแจก
ทั้ง11หมู่บ้าน

50,000
( งบ อปท.)

ประชาชนทั้งตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

8 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่
และการมีส่วนร่วมแก่เยาวชน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมี

สนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ด้านดนตรี
กีฬา

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
และมีความสามัคคีกัน

สํานักงานปลัด

ส่วนร่วมแก่เยาวชน

50,000
( งบ อปท.)

ประชาชนได้มีการออกกํา
ลังกายเพื่อสุขภาพ

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม ไป
ก่อสร้างเรือขนาด 5ฝีพาย
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชน ในเขตพื้นที่
สถานที่ในการออกกําลังกาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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9 ก่อสร้างเรือพาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60,000
(งบ อปท.)

5.3 แนวทางการพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

โครงการพัฒนา

1 สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (ลอยกระทง) ม.1 ม.3
ม.5 ม.6 ม.8 และ 10

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู่ตลอดไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมในวันลอย
กระทงในพื้นที่หมู่ที่ 1,3
5 ,6 ,8,10ตําบลบางงอน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
( งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจะคงอยู่ตลอดไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

2 อุดหนุนวัดรัษฎาราม ม.3
วัดเกษมบํารุงม.4 วัดบางงอน ม.5
เพื่อเป็นค่าตกแต่งเรือพนมพระ
3 วันกตัญญูผู้สูงอายุตําบล
บางงอน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมประเพณีท้อง
ถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
วัดรัษฎาราม
วัดเกษมบํารุง

วัดบางงอน
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒน อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอด ตําบลบางงอน จัดงาน
ไป
วันกตัญญูผู้สูงอายุตําบล
บางงอน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
( งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี
ในการอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามให้อยู่ตลอดไป

สํานักงานปลัด

120,000 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
(งบ อปท.) ดีขึ้น และประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณีวัฒน

สํานักงานปลัด

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา บวชสามเณรฤดูร้อน
จํานวน 100 รูป

50,000
(งบ อปท.)

5 อุดหนุนชมรมรักษ์วัฒนธรรม
ตําบลบางงอน

เพื่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

100,000
(งบ อบจ.)

เพื่อสืบสานศิลปวัฒน
ธรรมให้คงอยู่ต่อไป

สํานักงานปลัด

30,000
( งบ อปท.)

ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจะคงอยู่ตลอดไป

สํานักงานปลัด

30,000
( งบ อปท.)

การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
ประเพณีมีความปลอดภัย
และมีผู้เข้าร่วมงานมาก

6 อนุรักษ์ประเพณีทําขวัญข้าว
ม.5
7 ก่อสร้างแพเหล็ก

(มโนราห์ เพลงบอก)
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
จัดงานทําขวัญข้าว
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบล
อยู่ตลอดไป
บางงอน
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวัน ก่อสร้างแพเหล็กขนาดกว้าง
ลอยกระทง
4 เมตร ยาว 5 เมตร

สํานักงานปลัด

ส่วนโยธา
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ธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป
50,000 ประชาชนส่งเสริม
(งบ อปท.) พระพุทธศาสนา

4 อุดหนุนสํานักสงฆ์ศรีไพรวัลย์
ม.6

อุดหนุนชมรมรักษ์วัฒน
ธรรมตําบลบางงอน

50,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
6.1 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการพัฒนา

1 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองบางงอน
ม.5
2 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองนาคลุ้ม
ม.10 (บ้านายทวี สุพิทักษ์)

4 ขุดลอกคลองข้างทางรถไฟ ม.7

5 ขุดลอกคลองห้วยหลาด คลองเคี่ยม

6 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําพร้อมสร้าง
ฝายบ้านนายชํานาญ ม.8
7 ขุดลอกคลองวังวา เกาะโชน
คอกเสือ หมู่ 10-8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1,
3,5 มีน้ําเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท6ี่ ,9
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้ําล้นขนาด
กว้าง10 เมตรยาว12เมตร
ก่อสร้างฝายน้ําล้นกว้าง
6 เมตร ยาว 10 เมตร
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีต 3 แห่ง
ขุดลอกคลองกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 2 เมตร
ขุดลอกคลองกว้าง 4
เมตร ยาว 4,000 เมตร
ลึก 1.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบกรมชล
ประทาน)
100,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบกรมชล
ประทาน)
600,000
(งบกรมชล
ประทาน)
500,000
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําพร้อม
(งบกรมชล
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
สร้างฝาย
ประทาน)
เพียงพอ
700,000
เพื่อให้ประชาชนในหมู8่ ,10 ขุดลอกคลองกว้าง 4 เมตร
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ ยาว 4,500 เมตร ลึก 1.5 ม. (งบกรมชลประทาน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
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3 ซ่อมแซมคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีต ม.1,3,5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการพัฒนา

8 ขุดสระเพื่อการเกษตร ม.1 -11
9 ขุดลอกฝายน้ําล้นคลองรุม จาก
รร.บ้านราษฎร์-บ้านนางบุญภา
ม.8
10 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองขนาย
จุดบ้านนายจําเนิญ ม.4
11 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ม.6

13 ขุดลอกคลองคล้า ม.5

14 ขุดเจาะบ่อน้ําตื้น ม.1 -11
15 ซ่อมแซมคลองส่งน้ําด้วยไฟฟ้า
ม.1,3,5

เพื่อให้ประชาชนในตําบล ขุดสระกว้าง 10ม ยาว20
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ หมูท่ ี่ 1 ถึง 11
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ขุดลอกคลองกว้าง6 เมตร
ยาว 10 เมตร
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
ลึก 1.5 เมตร
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท2ี่ ,4
10 มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
1, 3,5 มีน้ําเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้ําล้นกว้าง
6ม.ยาว 8ม. พร้อมลอก
หน้าฝาย
ก่อสร้างฝายชะลอน้ําขนาด
กว้าง 6เมตรสูง4เมตร
บนเนื้อที่ 2 ไร่
ขุดลอกคลองกว้าง 4
เมตร ยาว 5,000 เมตร
ลึก 2.50 เมตร
ขุดลอกคลองกว้าง 3
เมตร ยาว 2,000 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ขุดเจาะบ่อน้ําตื้น หมู่ที่ 1 ถึง
11
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา
จํานวน 3 สถานี

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
งบอบจ
50,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

30,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

500,000
(งบกรมชล
ประทาน)
900,000
(งบกรมชล
ประทาน)
350,000
(งบกรมชล
ประทาน)
500,000
งบอบจ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

90,000
(งบกรมชล
ประทาน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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12 ขุดลอกคลองขนาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่วนโยธา

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ก่อสร้างฝายน้ําล้นขนาด
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
กว้าง 6 เมตรยาว 10เมตร
เพียงพอ

17 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําสาธารณะ
คลองน้อย ม.6

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบน
เนื้อที่ 4 ไร่

18 ขุดลอกคลองหนองคุย ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

19 ขุดลอกคลองห้วยหลาด ม.6 ม.9 ถึงหมู่ที่ 2 ต.น้ํารอบ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

20 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบคลอง
ส่งน้ําบ้านบางงอน ม.5 พร้อม
ฐานรองรับริมตลิ่ง (แบบแกน)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ขุดลอกคลองกว้าง 8
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เมตร ยาว 200 เมตร
เพียงพอ
ลึก 3 เมตรพร้อมเทฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

5,000,000
(งบกรม
พัฒนาที่ดิน)

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ขุดลอกคลองกว้าง 3 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ลึก 1.5 เมตร

500,000
(งบกรมชล
ประทาน)

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ขุดลอกคลองกว้าง 4 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
ลึก 2 เมตร

700,000
(งบ อบจ.)
อปท.

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

900,000
(งบชลประ
ทาน,กรม

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

แบบแกนริมตลิ่ง

ส่งเสริมฯ.)
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16 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองวังวา
ม.10

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบกรมชล
ประทาน)

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกอ่างกว้าง 4 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ลึก 2 เมตร

22 ขุดลอกฝายน้ําล้นบ้านคลองรุม
ม.11 - ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ขุดลอกคลองกว้าง 4
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เมตร ยาว 500 เมตร
เพียงพอ
ลึก 2 เมตร

23 ขุดลอกหนองนายเก่าขนาด
4 ไร่ ม.4,9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4,9 ขุดลอกหนองน้ําขนาด
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
4 ไร่ ลึก เมตร
เพียงพอ

24 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยคลอง
นุ้ย ม.11

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

100,000
(งบกรมชล
ประทาน)

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

700,000
(งบกรม
พัฒนาที่ดิน)

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ก่อสร้างฝายน้ําล้นกว้าง
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ 6 เมตร ยาว 8 เมตร

80,000 ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
(งบ อปท.) เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

25 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยนายจรูญ
แก้วทองประเสริฐ ม.11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ก่อสร้างฝายน้ําล้นกว้าง
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ 6 เมตร ยาว 8 เมตร

80,000 ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
(งบ อปท.) เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

26 ก่อสร้างฝายน้ําล้น-อ่างเก็บน้ํา
คลองห้วยสิทธิ์ -บ้านนายสมพร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 ก่อสร้างฝายน้ําล้น
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ อ่างเก็บน้ําบนพื้นที่ 4 ไร่

600,000 ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
(งบ อบจ.) เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

87

21 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านควนสูง ม.8

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
(งบ อบจ.)
อปท.

ที่

โครงการพัฒนา

27 ขุดลอกคลองบ้านนางอุไร บ้านนางจันทนา ศรีแบน ม.10
พร้อมฝาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองห้วยหลาด
บริเวณจุดตัดคูน้ํามหาราชม.9

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 9 มีน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําล้นกว้าง
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 8 เมตร ยาว 10 เมตร

30 ปรับปรุงที่สาธารณะหนอง
หน้าวัด ม.1
31 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองขนาย
ม.4 พร้อมลอกหน้าฝาย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ

32 ซ่อมแซมคูระบายน้ําจากทุ่งนา
บางงอนถึงคลองคล้า ม.5

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ซ่อมแซมคูระบายน้ํา
มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ 60X80เมตรยาว 200เมตร

33 ลอกคูระบายน้ําจากบ้านนางประดับ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8
ศักดา - หนองปึก หมู่ที่ 1
มีนํา้ เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกคลองกว้าง4 เมตร
ยาว 500 เมตร ลึก 2
เมตรพร้อมสร้างฝาย3 แห่ง
ขุดลอกคลองกว้าง 4ม.
ยาว 4,000 ม.

ขุดลอกหนองน้ําขนาด
2 ไร่
ก่อสร้างฝายน้ําล้นกว้าง
6 เมตร ยาว 8 เมตร

ขุดลอกคูกว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร

200,000
(งบ อบจ.)
80,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

80,000 ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
(งบ อปท.) เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

700,000 ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
(งบ อปท.) เกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
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28 ขุดลอกคลองบางงอน จากทางรถ
ไฟ ม.3,2,5

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท1ี่ 0
มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ราษฎรหมู่ท3ี่ ,2,5มีน้ํา
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบกรมชล
ประทาน)
100,000
(งบกรมชล
ประทาน)
100,000
(งบ อปท.)

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7.1 แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ฝึกอบรมอาชีพเสริม ปีละ
1 ครั้ง จํานวน 80 คน

2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์
ม.3

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สนับสนุนงบประมาณ

3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เช่น
ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ม.5

ให้เกษตรกรกลุ่มปลูกผัก
พัฒนาอาชีพการเกษตร ผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอด
สารเคมีเพื่อการบริโภค
และส่งไปจําหน่ายที่อื่น

ส่งเสริมการผลิตสินค้า
การปลูกผักปลอด
สารพิษ ให้แก่กลุ่มเกษตร
กร

5 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ,
โค,แพะ

6 ส่งเสริมให้มีร้านค้าชุมชน ม.5 ม.7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท5ี่ ,7 สนับสนุนงบประมาณ
มีสินค้าราคาสินค้า
ให้แก่ร้านค้าชุมชนเพื่อ
เป็นทุนหมุนเวียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

30,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

20,000
(งบกรม
พัฒนา

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

300,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เสริม

สํานักงานปลัด

300,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการใช้สินค้า
ราคาถูก

สํานักงานปลัด
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1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร
หมู่ที่ 1 - 11

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
200,000
100,000 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
( งบ อบจ.) ( งบ อบจ.) ( งบ อบจ.)

ที่ดิน.)

7 ส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัว
เรือนและการออมเงิน

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก
การใช้จ่ายเงินและรู้จักการ
ออม

ส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่ม
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.พัฒนาสังคม)

8 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ
ม.7 ม.9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
7, 9 มีรายได้เพิ่มขึ้น

จัดสรรแม่พันธุ์โค/สุกร
แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโค,สุกร
จํานวน50 คน

9 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของสตรีระดับ
ตําบล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ฝึกอบรมอาชีพเสริมสตรี
เช่น ผูกผ้า ,จัดดอกไม้

10 โครงการผลิตและจําหน่ายผลิต
ภัณท์โอท็อบ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

11 อุดหนุนกลุ่มทําขนมพื้นบ้าน
กะละแม ม.1 ม.2
12 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ม.2
ม.8,ม.10

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

100,000
(งบกรม
ปศุสัตว์อบจ.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นทั้งตําบล

สํานักงานปลัด

300,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นทั้งตําบล

สํานักงานปลัด

ส่งเสริมความรู้และจัด
ทําสินค้าโอทอบ

300,000
(งบ พัฒนาสังคม

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นทั้งตําบล

สํานักงานปลัด

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สนับสนุนงบประมาณ

50,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นทั้งตําบล

สํานักงานปลัด

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
บางงอนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้

ส่งเสริมโดยจัดซื้อเครื่อง
บดแกงขนาดกลาง
2 เครื่อง

50,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้น

สํานักงานปลัด
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ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น

ที่

โครงการพัฒนา

13 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 8
และม.10

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในตําบล
บางงอนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้

14 ส่งเสริมประสิทธิภาพและการดําเนิน เพื่อให้กลุ่มได้มีการบริหารจัด
งานของกลุ่มพัฒนาสตรี ต.บางงอน การและมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและรายได้
เพื่อให้ประชาชนในตําบล
15 โครงการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อ
จําหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร
บางงอนได้จําหน่ายผลผลิต
การเกษตรได้ในราคาที่
สูงขึ้น

สนับสนุนงบประมาณสมทบ
ให้กับกลุ่ม

66,000
(งบอปท.)

ก่อสร้างอาคารเป็นตลาด
กลางเพื่อจําหน่ายผลผลิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้น

สํานักงานปลัด

66,000
(งบอปท.)

66,000 ประชาชนในกลุ่มมีการ
(งบอปท.) พัฒนารายได้

สํานักงานปลัด

700,000
(งบอปท.)

ประชาชนในเขต อปท.
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีการใช้สินค้า
ราคาถูก

สํานักงานปลัด

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
ขึ้น

สํานักงานปลัด

200,000
(งบ อบจ.)

ประชาชนมีการใช้สินค้า
ราคาถูก

สํานักงานปลัด

การเกษตรขนาดกว้าง
20 เมตร ยาว 50 เมตร

16 ก่อสร้างโรงงานปุ๋ยหมัก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ก่อสร้างโรงงานปุ๋ยหมัก
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี พร้อมด้วยลานตากตาม
แบบแปลนของกรมพัฒนาที่ดิน

17 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลา ม. 5 ม.6
ม. 10

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
บางงอนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้
เพื่อให้ประชาชนมีสินค้า
บริการในหมู่บ้าน

18 ส่งเสริมให้มีร้านค้าชุมชน ม.5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ม.4

สนับสนุนพันธุ์พืช(ต้น
เหลียง 70,000 ต้น

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนพันธุ์ปลา
ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลา
จํานวนหมู่ละ 500,000 ตัว
เป็นทุนหมุนเวียนในการ
จัดซื้อสินค้าของร้านค้า
ชุมชน

120,000
(งบ กรมพัฒนาที่ดิน.)

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 สนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน
กลุมออมทรัพย์ธนาคารหมู่บ้าน

เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน

20 ส่งเสริมกลุ่มตีเหล็ก ม.10

เพื่อให้กลุ่มประชาชนในหมู่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ที่ 10มีรายได้เพิ่ม
เครือ่ งตีเหล็ก พร้อแก้ส

ก่อตั้งธนาคารหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ถึง 11

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น

สํานักงานปลัด

300,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีรายได้เสริม

สํานักงานปลัด

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

ตัดเหล็กจํานวน 1 ชุด
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ประจําหมู่บ้าน 1-11

เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน

22 โครงการปรับสภาพดินเสื่อม
ดินเปรี้ยว ม.1-11

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตร
จัดอบรมเกษตรเพื่อการ
ได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาที่ดิน เช่นแนะนําวิธี
เรื่องดิน
การใช้หินฝุ่น

23 ส่งเสริมกลุ่มทํานาปี นาปรัง

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
การประกอบอาชีพ

24 ส่งเสริมอาชีพเสริมสําหรับ
เกษตรกร หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มเลี้ยง
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21 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลบางงอน

สนับสนุนพันธ์พืชเช่นข้าว
ให้แก่เกษตรกรหมู่ที่ 2 , 5

ปลากินพืช

200,000
(งบ กรมพัฒนาที่ดิน.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000 ประชาชนมีรายได้เสริม
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 ส่งเสริมกลุ่มก๊าชชีวมวล ม.8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ส่งเสริมด้านงบประมาณ
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

26 จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 ประชาชนมีรายได้เสริม
(งบ อปท.)
10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม
(งบ อปท.) เพิ่มรายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าวัดรัษฎาราม เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 3 มี
ม.3
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปลูกต้นไม้ตลอดเส้นทาง
เข้าวัดร้อมปรับปรุงสวน
หย่อมเป็นที่ออกกําลังกาย

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกายอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 4 มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงโดยปลูกต้นไม้

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดต้นยวน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ม.5

เพื่อให้ประชาชนตําบลบางงอนปรับภูมิทัศน์ขนาดพื้นที่
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 60 ไร่ พร้อมปลูกป่า

20,000,000
(งบสํานัก

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
เพียงพอ

ส่วนโยธา

และเป็นศูนย์กลางทางการค้า และก่อสร้างเขื่อนดินกั้น
การพังทลาย

นายก รมต.)

4 ปรับปรุงสวนสาธารณะพ่อตา
ขุนยาง ม.9

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 9 มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงศาลพ่อตาโดย
จัดทํารั้วรอบพื้นที4่ ไร่

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบห้วยฤาษีสม
ม.6

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 6 มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงรอบห้วยฤาษีสม
ติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบ

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

บริเวณสนาม จํานวน 15ดวง

94

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนายเก่า
ม.4

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 4,9 มี ก่อสร้างศาลาริมน้ํา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
กว้าง 10 เมตร ยาว10 ม.

7 ปรับปรุงสวนสาธารณะดอนไม้
แดง ม.2

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 2 มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระ
น้ําเช่นถนนคอนกรีต
รอบสระน้ํา

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

8 ปรับปรุงภุมิทัศน์หนองปึก ม.1
พร้อม-ก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ํา

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 1 มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับภูมิทัศน์รอบหนองปึก
ปลูกป่าพร้อมก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ํา

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
เพียงพอ

ส่วนโยธา

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากคลอง
ท่าปึก ม.1

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว

50,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
เพียงพอ

ส่วนโยธา

10 ปรับปรุงสวนสาธารณะม.8

เพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 8 มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระ
น้ํา

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากคลองนาคลุ้ม
ม.10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ปรับปรุงเป็นสถานที่
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พักผ่อนหย่อนใจ

50,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
เพียงพอ

ส่วนโยธา

95

6 ก่อสร้างศาลาบริเวณหนองนายเก่า
ม.9-4

8.2 แนวทางการพัฒนา ด้านฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชน ม.1-11 มี จัดซื้อถังขยะ จํานวน
ถังขยะใช้อย่างเพียงพอ
60 ใบ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
(งบ อปท.)

บริการอย่างเพียงพอ

2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่อบต.
และสร้างจิตสํานึกแก่ชุมชน

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ป่าไม้

3 ก่อสร้างเขื่อนกั้นการพังทลายของ
หน้าดินแนวตลิ่งคลองพุมดวง ม.3

เพื่อป้องกันการพังทลายของ ก่อสร้างเขื่อนกั้นระยะทาง
หน้าดิน
400 เมตร

ที่

โครงการพัฒนา

1 จัดซื้อถังขยะหมู่ที่ 1-11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50,000
( งบ กรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถังขยะ

หน้าดินริมตลิ่งไม่พังทลาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ส่วนโยธา
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ชลประทาน)
4 ปลูกป่าชุมชนหนองนายเก่า
ม.4,9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท4ี่ ,9 ปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาด
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พื้นที่ 2 ไร่
ทรัพยากรป่าไม้

50,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
( งบ กรม ในการอนุรักษ์ป่าไม้
ป่าไม้)

สํานักงานปลัด

9. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
9.1 แนวทางการพัฒนา ด้านจัดให้มีและปรับปรุงที่ประชุมหมู่บ้าน
ที่

โครงการพัฒนา

1 ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน
ม.8
2 ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชุม
หมู่บ้าน ม. 9
3 ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชุม
หมู่บ้าน ม. 4

5 ก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน
บริเวณหน้าสระน้ําสาธารณะ
ริมถนนสายดอนไม้แดง หมู่ที่ 2
6 ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน
ม.10
7 ซ่อมแซมศาลา 3 แยกนายเคลื่อน
8 ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
8 มีที่ประชุมหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท9ี่
มีที่หมู่บ้านอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4

ปรับปรุงที่ประชุมขนาด
กว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร
ปรับปรุงที่ประชุมขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
ปรับปรุงที่ประชุมขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

มีที่หมู่บ้านอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท1ี่
ก่อสร้างที่ประชุม กว้าง
ได้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 6 เมตร ยาว 12 เมตร
ต่าง ๆ รวมทั้งมีที่ประชุม
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มีที่ ก่อสร้างที่ประชุมขนาด
ประชุมหมู่บ้านที่ได้มาตร
กว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)
300,000
(งบ อปท.)
300,000
(งบ อปท.)
250,000
(งบ อปท.)

ปรับปรุงที่ประชุมขนาด
กว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร
ปรับปรุงที่ประชุมขนาด
กว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร
ปรับปรุงที่ประชุมขนาด
กว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร

ประชาชนมีที่ประชุม
หมู่บ้านเพียงพอ
ประชาชนมีที่ประชุม
หมู่บ้านเพียงพอ
ประชาชนมีที่ประชุม
หมู่บ้านเพียงพอ
ประชาชนมีที่ประชุม
หมู่บ้านเพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีที่ประชุม
หมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีที่ประชุม
หมู่บ้านเพียงพอ
90,000 ประชาชนมีที่ประชุม
(งบ อปท.) หมู่บ้านเพียงพอ
90,000 ประชาชนมีที่ประชุม
(งบ อปท.) หมู่บ้านเพียงพอ

ส่วนโยธา

ฐาน
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10
มีที่ประชุม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9
มีที่ประชุมและใช้ประโยชน์
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
มีที่ประชุมและใช้ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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4 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน ม. 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

9.2 แนวทางการพัฒนา ด้านพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กรและชุมชน
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนทั้งตําบลได้
รับรู้ข่าวสารมากขึ้น

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้มีแหล่งที่เป็นศูนย์แห่ง อุดหนุนงบประมาณใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุก การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้าน
ตําบลบางงอน

2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน
ม.7 และ ม.8

เพื่อให้มีแหล่งที่เป็นศูนย์แห่ง อุดหนุนงบประมาณใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุก การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้าน
บ้านนาดง และสะพานมอส

80,000
(งบ อปท.)

ประชาชนทั้งตําบลได้
รับรู้ข่าวสารมากขึ้น

สํานักงานปลัด

3 ฝึกอบรมผู้นําชุมชนกลุ่มองค์การ
ในพื้นที่ตําบลบางงอน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในชุมชน

ฝึกอบรมผู้นําเช่น ประชา
คม/อสม /ผู้นําชุมชนใน
พื้นที่ / ฝึกอปพร ปีละครั้ง

100,000
(งบ อปท.)

บุลากรในชุมชนมีศักยภาพ
ในการเป็นผู้นํา

สํานักงานปลัด

4 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ/
คนพิการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

100,000
งบอปท

ผู้พิการและสูงอายุมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

5 อุดหนุนโครงการ "หนึ่งตําบล
หนึ่งทีม"กู้ภัย

ให้มีทีมกู้ภัยประจําตําบล
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สนับสนุนงบประมาณให้
สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ฯ
ในการจัดฝึกอบรม

50,000
(งบ อปท.)

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้
รับมาให้ในการช่วย
เหลือผู้ประสบภัยได้

สํานักงานปลัด
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1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบล

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน

7 โครงการจัดทําแผนเวทีชุมชน
และบูรณาการแผนชุมชน

เพื่อสร้างความเข้มเข็งให้กับ จัดทําแผนเวทีชุมชน
ชุมชน

10,000
(งบ อปท.)

ชุมชนมีศักยภาพ/แผนชุมชน สํานักงานปลัด
มีความสอดคล้องกับสถาน
การณ์ชุมชน

8 รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญ
ญาตรีและระดับมหาบัณฑิต

พัฒนาบุคลากรของ อบต.

ให้ทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
มหาบัณฑิตแก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ผู้สําเร็จการศึกษานํา
ความรู้มาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

สํานักงานปลัด

ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจําให้มีความรู้ความ
สามารถ

120,000
(งบ อปท.)

13,000
(งบ อปท.)

ชุมชนเข้มเข็งภายใต้เศรษฐ
กิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ให้ดีขึ้นเน้นการพึ่งพาตนเอง

สํานักงานปลัด
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6 ฝึกอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครแกน
นําขับเคลื่อนภายใต้ปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000 ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.) นําประสบการณ์ที่ได้
รับมาปรับใช้ได้

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อุดหนุนงบประมาณโครงการ
พุนพินตามโครงการจดทะเบียนสมรส อันดีแก่ครอบครัว มีความอบ
วันวาเลนไทร์
อุ่น มัน่ คง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีความสัมพันธ์
อันดีและมั่นคง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อการบริหารจัดการของ อุดหนุนงบประมาณตาม
ศูนย์ที่มีประสิทธิภาพในการ โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000
(งบ อปท.)

บุคลากรในชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด

12 อุดหนุนโครงการฝึกทบทวนอปพร.
อําเภอพุนพิน

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความ อุดหนุนงบประมาณตาม
สามารถของอปพร.
โครงการ

10,000
(งบ อปท.)

13 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุด
รักษาความสงบเรียบร้อยประจํา
หมู่บ้าน(ชรบ.) อ.พุนพิน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ อุดหนุนงบประมาณตาม
ความเข้าใจแก่ชุดชรบ.หมู่ โครงการ
บ้าน

30,000
(งบ อปท.)

บุคลากรในชมชนมีศักยภาพ สํานักงานปลัด
ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน
ประชาชนในหมู่บ้านมีความ สํานักงานปลัด
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

14 โครงการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุในตําบล

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน

15 ส่งเสริมกลุ่มธนาคารต้นไม้ตําบล
บางงอน

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในรวมกลุ่มองค์กร

สนับสนุนงบประมาณจํานวน
3 กลุ่ม

100,000
(งบ พัฒนาสังคม)
20,000
(งบพัฒนาสังคม)

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

สํานักงานปลัด

ประชาชนทั้งตําบลได้
สํานักงานปลัด
มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

100

11 อุดหนุนศตส.อ.พุนพินตามโครง
การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ที่

โครงการพัฒนา

16 ก่อสร้างป้อมยาม

17 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ม.9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อดูแลทรัพย์สินของประ
ชาชน

ก่อสร้างป้อมยามสี่แยกบ้าน
นาดง ม.7 และ ม.11
แยกบ้านนายวิรัช
เพื่อให้มีแหล่งที่เป็นศูนย์แห่ง อุดหนุนงบประมาณใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุก การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้าน
ตําบลบางงอน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน

สํานักงานปลัด

ประชาชนทั้งตําบลได้
รับรู้ข่าวสารมากขึ้น

สํานักงานปลัด

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้า อบรมให้ความรู้แก่
ใจแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชน

30,000
(งบ พัฒนาสังคม)

ประชาชนทั้งตําบลได้
สํานักงานปลัด
มีความเข้าใจในระบบประชา
ธิปไตย

19 จัดตั้งประชาสังคมระดับตําบล
และสนับสนุนสภาชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

20,000
(งบ พัฒนาสังคม)

ประชาชนทั้งตําบลได้
สํานักงานปลัด
มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม

20 ก่อสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ก่อสร้างศูนย์กศน ประจํา
ตําบลบางงอน
ประชาชนในเขตตําบลบางงอนตําบลบางงอน

20,000 ประชาชนมีการพัฒนาศักย
(งบ กศน.) ภาพของตนเองและชุมชน

สํานักงานปลัด

21 จัดตั้งศูนย์สามวัยสานใยรักแห่ง
ครอบครัว

100,000 ประชาชนในชุมชนมีความ
(งบ อปท.) รัก สามัคคี มีความเข้มแข็ง
ในชุมชน

สํานักงานปลัด

เพื่อให้ประชาชนได้มีศูนย์ จัดตั้งศูนย์ประจําตําบล
กลางในการพัฒนุคณภาพ จํานวน 1 ศูนย์
สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว
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18 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น

10. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
10.1 แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000
110,000
110,000 ประชาชนทั้งตําบลมี
(งบกระทรวง (งบกระทรวง (งบกระทรวง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สาธารณสุข) สาธารณสุข) สาธารณสุข)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล สนับสนุนงบประมาณ
บางงอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้หมู่บ้านละ 10,000 บาท

2 ส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
สาธารณสุข ม.1 - 11

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ดําเนินการป้องกันโรค
ที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ ติดต่อ เช่นโรคไข้เลือด
ออก โรคพิษสุนัขบ้า

100,000
(งบ อปท.)

3 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบล
บางงอน ม.1-11

เพื่อให้ผู้สูงอายุทั้งตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุปีละ
1 ครั้ง

20,000
(งบ อปท.)

4 อุดหนุนโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ
4 โครงการ

40,000
(งบ อปท.)

5 อุดหนุนสมาคมแพทย์แผนไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นต.บางงอน

เพื่อส่งเสริมภูมิปํญญาไทย
การต่อกระดูก

อุดหนุนงบประมาณ

35,000
(งบ อปท.)

6 จุดซื้อครุภัณท์ วิทยาศาสตร์การ
แพทย์

เพื่อใช้บริการประชาชน

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน
เครื่องตรวจเบาหวานฯลฯ

25,000
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

ประชาชนทั้งตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

20,000 ประชาชนทั้งตําบลมี
(งบ อปท.) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด
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1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการดํา
เนินงานของ อสม. ม.1-11

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
(งบ อปท.)

ปัญหายาเสพติดลดลง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
35,000
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

35,000 ประชาชนรักษาต่อกระดูก สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) แบบแพทย์แผนไทย
ประชาชนทั้งตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

7 โครงการป้องกันโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8 โครงการระบอบหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ถ้วนหน้า
ของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป้องกันโรคติดต่อ
1.โรคไข้เลือดออก
2.โรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบ อปท.)

3.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 2 เครื่อง
สมทบกองทุนระบอบหลักประ

100,000
กันสุขภาพถ้วนหน้าระดับตําบล (งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนทั้งตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

250,000
(งบ พัฒนาสังคม.)

สํานักงานปลัด

ส่วนโยธา

9 โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์

เพื่อให้ประชาชนปลอดจาก จัดอบรมความรู้เกี่ยว
โรคเอดส์
กับโรคเอดส์

สํานักงานปลัด

10 ก่อสร้างสถานีอนามัยแห่ง
ที่ 2 (ศุนย์สาธารณสุขชุมชน)

เพื่อให้ความสะดวกในการ
มารับบริการที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
หมู่ที่ 11

1,000,000 ประชาชนได้รับการบริการ
(งบ อปท.) ที่ทั่วถึง

ส่วนโยธา

11 ก่อสร้างอาคารอบสมุนไพร ม.4

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

ก่อสร้างอาคารกว้าง 10 ม
ยาว 15 ม.

400,000 ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา
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ประชาชนทั้งตําบลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
11.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร
ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เอกสารจํานวน 6
ตู้ให้กับสํานักงาน อบต.

3 จัดซื้อตู้บานเลื่อน

5 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
6 จัดซื้อรถยนต์สํานักงาน รถอปพร.
และรถบรรทุกน้ํา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด
ส่วนการคลัง,โยธา

20,000
(งบ อปท.)

อบต.มีตู้จัดเก็บเอกสาร

สํานักงานปลัด

เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
แบบมีตัวล๊อก 5 หลัง

60,000
(งบ อปท.)

อบต.มีตู้จัดเก็บเอกสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ อุดหนุนงบประมาณ
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างของอบต.ระดับ
อําเภอตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยสนับสนุน
ภารกิจของอปท.
เพื่อให้การปฏิบัติงานราช จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขนาดเล็ก 5 เครื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานราช จัดซื้อรถยนต์นั่งจํานวน 2 คัน
การสะดวกรวดเร็วและป้องกัน และรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คัน

15,000
(งบ อปท.)

ศูนย์มีอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

25,000
(งบ อปท.)
3,000,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิบัติงานราชการ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

สํานักงานปลัด

บรรเทาความเดือดร้อน

อย่างเพียงพอ
สํานักงานปลัด
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4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาหัวควาย

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ จํานวน11ชุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

อย่างเพียงพอและเป็นระบบ

และบรรเทาความเดือดร้อน

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

7 ปรับปรุงที่ทําการ อบต.บางงอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวกขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงที่ทําการ
ติดผ้าม่าน ตกแต่งห้อง
ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

สะดวกในการรับบริการ
เพิ่มขึ้น

8 ก่อสร้างบอร์ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.

เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างบอร์ดประกาศ1บอร์ด
ข่าวสารของทางราชการ
และประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 บอร์ด

100,000
(งบ อปท.)

ทางราชการอย่างทั่วถึง

9 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น

300,000
(งบ อปท.)

อบต.จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น

ส่วนการคลัง

10 จัดซื้อกล้องวิดีโอ/กล้องถ่ายภาพนิ่ง

เพื่อพัฒนาการทํางานของ จัดซื้อกล้องวิดีโอ1เครื่อง
อบต.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม และกล้องถ่ายภาพนิ่ง 2 เครื่อง
และรวดเร็วขึ้น

30,000
(งบ อปท.)

เจ้าหน้าที่ทํางานมีประ
สิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

11 จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์

เพื่อพัฒนาการทํางานของ จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์
อบต.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
และรวดเร็วขึ้น

80,000
(งบ อปท.)

เจ้าหน้าที่ทํางานมีประ
สิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

12 โครงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ 2555

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ

30,000
(งบ อปท.)

30,000 การจัดเก็บข้อมูลมีประ
(งบ อปท.) สิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

จัดเก็บข้อมูลจปฐปี 2555
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

30,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา
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จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับข่าวสาร

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ 1.จัดทําเว็บไซต์ขององค์
จักตําบลและองค์กรมากยิ่ง กร(อบต.)
ขึ้น
2.จัดทําวารสารเผยแพร่

14 โครงการบริหารจัดการพระราชพิธี
และรัฐพิธี

เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วย สนับสนุนงบประมาณให้
ความเรียบร้อย
แก่อาํ เภอพุนพิน

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอบต.

เพื่อสร้างภูมิทัศน์รอบอบต.
ให้น่าอยู่ ดูร่มรื่น

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
หน่วยงานของเรามากยิ่ง
ขึ้น

สํานักงานปลัด

15,000
(งบ อปท.)

การบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

ก่อสร้างสวนหย่อม ทางเท้า
ไฟ ,ปลูกหญ้า พื้นหน้าอาคาร
ฯลฯ

500,000
(งบ อปท.)

บรรยากาศ รอบอบต.
มีความร่มรื่น สวยงาม

เพื่อให้พนักงาน/ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
วันละ3ฉบับ พร้อมที่วาง

8,500
(งบ อปท.)

พนักงานและประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

17 จัดซื้อโต๊ะคอมพร้อมเก้าอี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จํานวน2 ชุด

10,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

18 จัดซื้อเต็นท์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวกขึ้น

จัดซื้อเต็นท์ 5หลัง
พร้อมเก้าอี้ 500ตัว

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนได้รับความ

สํานักงานปลัด

สะดวกในการรับบริการ

50,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพ

19 จัดซื้อถังพลาสติกเก็บน้ํา

เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในการปฏิบัติ จัดซื้อถังน้ํา ขนาด 2000
ราชการ

ลิตร

ส่วนโยธา
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13 ประชาสัมพันธ์องค์การ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

20 สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี

21 จัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มประจํา
สํานักงาน

22 ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างแรงจูงใจของประชา จัดซื้อของรางวัลในการจับ
ชน ในการเสียภาษี
สลากหางบัตร ชิงโชค แก่ผู้
เสียภาษี
เพื่อไว้รองรับผู้ที่มาเยี่ยมหรือ จัดซี้อเครื่องดื่มประจํา
มาติดต่อราชการ
สํานักงานเช่น ชา กาแฟ
น้ําอัดลม ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีแรงจูงใจในการ
เสียภาษีและองค์กรได้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับ
ความพึงพอใจมากขึ้น

ประชาชนและจนท.ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง

สํานักงานปลัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวกขึ้น
และเจ้าหน้าที่มีที่จอกรถที่
เพียงพอ

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
จํานวน2หลัง

100,000
(งบ อปท.)

23 ก่อสร้างอาคาร อปพร.

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก่อสร้างอาคาร อปพร.
1หลังพร้อมตกแต่งภายใน

500,000
(งบ อปท.)

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนโยธา

24 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ประชุม

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อโต๊ะประชุม 20ตัว
พร้อมเก้าอี้ 30 ตัว

80,000
(งบ อปท.)

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่ํานักปลัด

25 ก่อสร้างป้ายเขต อบต.บางงอน

เพื่อให้ประชาชนทราบ
ก่อสร้างป้ายเขต
อาณาเขตของ อบต.บางงอน อบต.บางงอน

ประชาชนทราบเขตของ
อบต.บางงอน

ส่วนโยธา

26 จัดซื้อตู้เย็น

เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์เช่นวัคซืน จัดซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง
ป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

30,000
(งบ อปท.)
5,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา
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ความสะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ

วัคซีนไม่เกิดการเสียหาย
ส่วนการคลัง
และไม่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลีอง

27 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3/A 4

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
/เครื่องพิมพ์กระดาษไข

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

28 ก่อสร้างป้ายที่ทําอบต..บางงอน
พร้อม รั้ว

เพื่อให้ประชาชนทราบ

ก่อสร้างป้ายที่ทําการ
รั้ว

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนทราบถึง
อาณาเขตของอบต.

สํานักงานปลัด

29 จัดซื้อตู้แถวใส่แฟ้มเอกสาร

เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระบบ

จัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร
เหล็ก 6 หลัง สป. 2 หลัง

30,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

ส.คลัง 2หลัง ส.โยธา 2 หลัง
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30 จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

เพื่อใว้บริการประชาชน

เก้าอี้แถว จํานวน 1 แถว

3,500
(งบ อปท.)

ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับ
ความพึงพอใจมากขึ้น

สํานักงานปลัด

31 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง

100,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

32 จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง

เพื่อใช้ในการจัดเก็บเครื่อง
มือช่างเป็นระบบ

จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง
แบบมีตัวล๊อก 1หลัง

60,000
(งบ อปท.)

อบต.มีตู้จัดเก็บเอกสาร

ส่วนโยธา

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ 2ชุด โน๊ตบุค 2 เครื่อง

100,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

33 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

อย่างเพียงพอและเป็นระบบ
สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 จัดซื้อโทรศัพท์ภายใน
และโทรสาร

เพื่อพัฒนาการทํางานของ จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะภาย
อบต.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม ในสํานักงานและเครื่อง
และรวดเร็วขึ้น
โทรสาร

35 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 4 ชุด

36 จัดล้อวัดระยะ/สายวัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

37 จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

100,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

ซื้อล้อวัดระยะ /สายวัด

3,500
(งบ อปท.)

ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับ
ความพึงพอใจมากขึ้น

สํานักงานปลัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
จํานวน 1 ตัว

8,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

38 สร้างห้องประชุมสภา

เพื่อใช้ประชุมสภาและประ
ชุมอื่นๆ

สร้างห้องประชุมพร้อม
ตกแต่ง ติดตั้ง ผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ

100,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

39 จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ/ กู้ภัย

เพื่อให้ศูนย์อปพร.มีอุปกรณ์ จัดซื้ออุปกรณ์ กู้ชีพเช่น
ที่ครบถ้วน
ถังดับเพลิง ฯลฯ
แก่ศูนย์อปพรต.บางงอน

50,000
(งบ อปท.)

การปฏิบัติงานราชการ

สํานักงานปลัด
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เจ้าหน้าที่ทํางานมีประ
สิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
รวดเร็ว

ของศูนย์อปพร.
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

40 จัดซื้อแท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในพิธีการต่างๆ
41 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
42 ก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
ของ อบต.
43 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด
ใหญ่/เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อแทนยืนบรรยาย
2 ชุด

เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทางราชการ

600,000
(งบ อปท.)

44 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพุนพิน เพื่อให้การดําเนินการเป็น
ตามโครงการจัดงานประจําปี 2555 ไปด้วยความเรียบร้อย
พุนพินถิ่นอารยธรรม

สนับสนุนงบประมาณ
แก่อําเภอพุนพิน

30,000
(งบ อปท.)

45 ก่อสร้างป้ายแนะนําทางบนถนน
สายหลัก
46 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ก่อสร้างป้ายแนะนําทาง
แยกทางร่วมจํานวน 5 จุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
จํานวน 5 ชุด

50,000
(งบ อปท.)
10,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)

47 จัดซื้อโต๊ะชุดเอนกประสงค์

เพื่อความปลอดภัยในการเดิน
ทางของประชาชน
เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประชาชนได้รับข่าวสาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
ส่วนโยธา

ทางราชการอย่างทั่วถึง
เจ้าหน้าที่ทํางานมีประ
สิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
รวดเร็ว
การบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง
การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด
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จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
ก่อสร้างบอร์ดประกาศ
และประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 บอร์ด
เพื่อพัฒนาการทํางานของ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
อบต.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม จํานวน 1 ชุด
และรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบ อปท.)
10,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

ส่วนโยธา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ที่

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 อินเตอร์เน็ตตําบล

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าว
สารและทันต่อเหตุการณ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
เปิดบริการอินเตอร์เน็ต
ตําบลให้กับประชาชน

49 จัดซื้อที่โรยปูนขาว

เพื่อใช้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อใช้การปฏิบัติงานราช
การขององค์การที่ดี
เพื่อป้องกันอัคคีภัย

จัดซื้อรถที่โรยปูนขาว จํานวน
1 คัน
จัดเครื่องปั้มน้ํา จํานวน
1เครื่อง
จัดซื้อถังดับเพลิง
จํานวน 3 ชุด

50 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํา
51 จัดซื้อถังดับเพลิงประจําสํานักงาน

53 ติดตั้งไฟกระพริบทางแยกทางร่วม
54 จังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน
55 จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม
56 จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
พร้อมติดตั้ง

เพื่อใช้การปฏิบัติงานราช
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องพิกัด จีพีเอส
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อความปลอดภัยในการเดิน ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก
ทางของประชาชน
ทางร่วมจํานวน 5 จุด
เพื่อการบริหารจัดการของ ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน
โครงการ
โครงการ
เพื่อป้องกันและบรรเทา
จัดซื้อเรือท้องแบน
สารธารณภัย
/อลูมิเนียม จํานวน 1 ลํา
เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์ จัดซื้อชุดโทรทัศน์วงจรปิด
สินขององค์กร
CCTV พร้อมติดตังจํานวน
1 ชุด

50,000
(งบ อปท.)
10,000
(งบ อปท.)
10,000
(งบ อปท.)
10,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับข่าวสาร
และทันต่อเหตุการณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

การปฏิบัติงานราชการ
สํานักงานปลัด
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิบัติงานราชการ
สํานักงานปลัด
มีประสิทธิภาพต่อประชาชนมากขึ้น
ลดความเสี่ยงของการเกิด
สํานักงานปลัด
อัคคีภัย
การปฏิบัติงานราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง
การดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ
การช่วยเหลือประชาชนเป็น
ไปด้วยความรวดเร็ว
ทรัพย์สินในองค์กรมีความ
ปลอดภัย และป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหาย

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
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52 จัดซื้อเครื่องพิกัด จีพีเอส

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบ อปท.)
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ส่วนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
.............................................................
1.องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก
สภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง หัว หน้า ส่วนการบริห าร และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
กรรมการฯดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ กํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผล ดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็น จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร เพื่อ
ผู้บริหารจะได้เสนอต่อสภาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
2.วิธีการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางงอน มีจุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อประเมินว่ามีการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
เพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไปได้
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเป็นการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปในคราวเดียวกัน
ด้วย ดังนั้นการประเมินจึงต้องประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลการประเมินผลใน
ภาพรวม โดยจําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน ซึ่งในแต่ละแนวทางประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้จากการประเมินจะนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นด้วย
3.การกําหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
สํ า หรั บ ห้ ว งเวลาในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จะติดตามและประเมินผลของโครงการในแต่ละปี โดยถือตาม
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นําผลสรุปการ
ติดตามและประเมินผลรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

