
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที� ๕ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๘) 
องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนว
น

โครง
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื 5นฐาน 
    ๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  
           สะพาน ทางเท้า  ทอ่ระบายนํ �า  และระบบจราจร 

 
๗๐ 

 
๗๓,๑๑๙,๘๖๖ 

 
๖๖ 

 
๖๙,๕๗๓,๘๓๓ 

 
๕๓ 

 
๖๕,๔๔๕,๐๐๐ 

 
๑๘๙ 

 
๒๐๘,๑๓๘,๖๙๙ 

    ๑.๒  แนวทางการพัฒนา  พฒันาปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค ๒๕ ๒๗,๓๔๙,๙๙๙ ๒๐ ๒๕,๖๑๓,๓๓๓ ๘ ๒๒,๓๑๓,๓๓๓ ๕๓ ๗๕,๒๗๖,๖๖๕ 
    ๑.๓  แนวทางการพัฒนา  พฒันาปรับปรุงแหลง่นํ �า  และภาชนะ 
            รองรับให้มีคณุภาพ  เพียงพอตอ่การอปุโภค  บริโภค 

๒๓ ๑๑,๐๔๒,๐๐๐ ๑๑ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๓๖ ๑๘,๒๔๒,๐๐๐ 

รวม ๑๑๘ ๑๑๑,๕๑๑,๘๖๕ ๙๗ ๑๐๐,๖๘๗,๑๖๖ ๖๓ ๘๙,๔๕๘,๓๓๓ ๒๗๘ ๓๐๑,๖๕๗,๓๖๔ 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     และสังคม 

        

     ๒.๑ แนวทางการพัฒนา  พฒันาการศกึษา  สง่เสริมการเรียนรู้   
           เพิ6มศกัยภาพด้านการทอ่งเที6ยว  การกีฬา  และนนัทนาการ 

๕๒ ๘,๓๙๘,๖๐๐ ๓๙ ๗,๒๑๘,๖๐๐ ๒๐ ๔,๙๓๑,๖๐๐ ๑๑๑ ๒๐,๕๔๘,๘๐๐ 

     ๒.๒ แนวทางการพัฒนา  พฒันาสง่เสริมด้านสาธารณสขุ 
            ป้องกนั ควบคมุโรคระบาด  และโรคติดตอ่ 

๔๐ ๕,๓๖๘,๕๐๐ ๒๘ ๔,๓๓๔,๐๐๐ ๒๕ ๔,๗๐๔,๐๐๐ ๙๓ ๑๔,๔๐๖,๕๐๐ 

     ๒.๓ แนวทางการพัฒนา  ป้องกนัเฝ้าระวงัความปลอดภยัใน     
             ชีวิต  และทรัพย์สนิ พฒันาชีวติให้มีคณุภาพ 

๑๗ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙ ๙๒๐,๐๐๐ ๓๘ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

     ๒.๔ แนวทางการพัฒนา  จดัสวสัดิการเพื6อพฒันาสงัคม ๒๔ ๗,๖๗๕,๐๐๐ ๑๖ ๖,๙๒๕,๐๐๐ ๑๖ ๖,๙๒๕,๐๐๐ ๕๖ ๒๑,๕๒๕,๐๐๐ 
รวม ๑๓๓ ๒๒,๑๒๒,๑๐๐ ๙๕ ๑๙,๔๗๗,๖๐๐ ๖๙ ๑๗,๔๘๐,๖๐๐ ๒๙๘ ๖๐,๐๘๐,๓๐๐ 

 
 



๔๐ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๘) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
    ๓.๑  แนวทางการพัฒนา  พฒันาสง่เสริมระบบการเกษตรให้มี 
          ประสทิธิภาพและเพิ6มผลผลติทางการเกษตร 

 
๑๗ 

 

 
๒,๕๓๓,๓๐๐ 

 

 
๘ 

 
๑,๒๒๓,๓๐๐ 

 
๖ 

 
๘๗๓,๓๐๐ 

 
๓๑ 

 
๔,๖๒๙,๙๐๐ 

    ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  พฒันาแหลง่นํ �าด้านการเกษตร ๖ ๒๓,๗๔๕,๐๐๐ ๓ ๑๙,๒๑๖,๐๐๐ - - ๙ ๔๒,๙๖๑,๐๐๐ 
รวม ๒๓ ๒๖,๒๗๘,๓๐๐ ๑๑ ๒๐,๔๓๙,๓๐๐ ๖ ๘๗๓,๓๐๐ ๔๐ ๔๗,๕๙๐,๙๐๐ 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมพฒันาด้านคณุธรรม   
           จริยธรรม วฒันธรรมประเพณี  และอนรุักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ6น   

 
๓๔ 

 
๒,๔๘๙,๐๐๐ 
 

 
๒๒ 

 
๑,๖๕๙,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๖๗ 

 
๕,๐๖๘,๐๐๐ 

รวม ๓๔ ๒,๔๘๙,๐๐๐ ๒๒ ๑,๖๕๙,๐๐๐ ๑๑ ๙๒๐,๐๐๐ ๖๗ ๕,๐๖๘,๐๐๐ 
๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม 
     ๕.๑ แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสาํนกึ  รณรงค์ในการอนรุักษ์ 
            ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ6งแวดล้อม    
     ๕.๒ แนวทางการพัฒนา  จดัการด้านขยะมลูฝอย  สิ6งปฏิกลู 
             และมลภาวะเป็นพิษ 

 
๑๕ 

 
๓ 

 
๙๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๔๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๓ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 

 
๒,๔๕๐,๐๐๐ 

 
๕ 
 

๑ 

 
๓๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐ 

 
๗ 

 
๑,๙๙๐,๐๐๐ 

 
๕,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๘ ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๗๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๗,๒๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 



 
๔๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๘) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้ม ี

      ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

 
๔ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๔ 
 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
- 
 

 
- 

 
๘ 

 
๑,๖๐๐,๐๐๐ 

    ๖.๒  แนวทางการพัฒนา  พฒันาเสริมสร้างศกัยภาพ 
           ขององค์การ 

๒๒ ๗,๐๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๗๘๐,๐๐๐ ๑ 
 

๑,๐๑๐,๐๐๐ 
 

๓๓ ๑๒,๘๓๐,๐๐๐ 

    ๖.๓  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมและสนบัสนนุการปกครอง 
          ระบอบประชาธิปไตย 

๒ ๓๒๐,๐๐๐ ๒ ๓๒๐,๐๐๐ ๒ ๓๒๐,๐๐๐ 
 

๖ ๙๖๐,๐๐๐ 

     ๖.๔  แนวทางการพัฒนา  เพิ6มช่องทางในการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 
           ด้านการบริหารงาน อบต.ให้แก่ประชาชน 

๙ ๑,๔๕๙,๐๐๐ ๔ ๘๘๙,๐๐๐ ๓ ๓๘๙,๐๐๐ ๑๖ ๒,๗๓๗,๐๐๐ 

รวม ๓๗ ๙,๖๑๙,๐๐๐ ๒๐ ๖,๗๘๙,๐๐๐ ๖ ๑,๗๑๙,๐๐๐ ๖๓ ๑๘,๑๒๗,๐๐๐ 
๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ๗.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการประกอบอาชีพ  
           และเพิ6มรายได้   

 
๒๒ 

 
๒,๐๑๗,๐๐๐ 

 
๒๒ 

 
๒,๑๒๕,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๑,๑๙๐,๐๐๐ 

 
๕๔ 

 
๕,๓๓๒,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๒,๐๑๗,๐๐๐ ๒๒ ๒,๑๒๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๕๔ ๕,๓๓๒,๐๐๐ 
รวมทั 5งสิ 5น ๓๘๕ ๑๗๘,๓๘๗,๒๖๕ ๒๘๐ ๑๕๔,๓๗๗,๐๖๖ ๑๗๒ ๑๑๒,๓๘๑,๒๓๓ ๘๓๗ ๔๔๕,๑๔๕,๕๖๔ 

 

 
 
 
 



 
๔๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ -  ๒๕๕๘) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย  อาํเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 
๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 
 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนน คสล./
ลกูรัง ซอยบ้านนายพล  หมูท่ี6 ๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 
ทางหลวงชนบท 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒ ก่อสร้างถนนลกูรัง/ คสล. 

 ซอยสโุขทยั หมูท่ี6  ๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 
ทางหลวงชนบท 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓ ขดุลอกครูะบายนํ �าในหมูบ่้าน /
ก่อสร้างครูะบายนํ �า คสล.  หมูท่ี6  ๑ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวก
และป้องกนันํ �าทว่มในฤดฝูน 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ลกึ  ๑.๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ทําให้การระบายนํ �าสะดวกและ
ไมเ่กิดนํ �าทว่มในฤดฝูน 

สว่นโยธา 

๔ ก่อสร้าง ซอ่มแซม  ถนน คสล. /
ลกูรัง  หมูท่ี6  ๒ เชื6อมระหวา่ง
หมูบ่้าน หมูท่ี6 ๒ -  หมูท่ี6 ๔ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมสง่เสริมฯ 
ทางหลวงชนบท, 

อบต. 

 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๔๓ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนน คสล./
ลกูรัง  ซอยเชี6ยวยา่หม ู ๓  หมูท่ี6  ๒ 
 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนทฃบท, 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖ ซอ่มแซมถนนลกูรังบดอดั 
ซอยเชี6ยวยา่หม ู๒ หมูท่ี6  ๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
 ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๗ ซอ่มแซมถนนลกูรังบดอดัโครงการ
สายคลองชลประทาน 
หมูท่ี6  ๒ 
 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต.- 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘ ซอ่มแซมถนน คสล.  
ซอยเชี6ยวยา่หม ู๑ หมูท่ี6  ๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙ วางทอ่ระบายนํ �า ซอยเชียวยา่หม ู 
๑ หมูท่ี6  ๒ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวก
และป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๐.๖๐ 
เมตร 
จํานวน  ๒  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- การระบายนํ �าบนถนนได้สะดวก
นํ �าไมท่ว่มขงั 

สว่นโยธา 

๑๐ ก่อสร้างถนน  ซอ่มแซม ลกูรัง /
คสล. สายคลองชลประทานร่วม 
หมูท่ี6  ๑,๒,๔ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
 ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๔๔ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๑ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนน 
ลาดยาง/ลกูรัง  พร้อมทอ่ลอด
เหลี6ยมสายหาดยาย –  ทา่มะพลา 
 หมูท่ี6   ๓   (หมูท่ี6 ๓,๔) 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
อบจ. 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
อบจ. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนน คสล. /
ลกูรัง ซอยสนัติสขุ  ๒ หมูท่ี6  ๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓ ก่อสร้างถนนลกูรังสายคลอง
ชลประทาน หมูท่ี6  ๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- -. ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๔ ซอ่มแซมถนนลกูรัง สายสหกรณ์ 
ซอย ๒ หมูท่ี6  ๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร เมตร  ระยะทาง  
๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล. /ลาดยาง 
ซอย อบต. พฒันา หมูท่ี6 ๔ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๖ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม   ถนน คสล. /
ลกูรัง  ซอยข้างสถานีอนามยัเฉลิม
พระเกียรติ หมูท่ี6   ๔  ต่อซอย อบต.
พฒันา 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๓๒๒,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๗ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลงัวดั
หาดสาํราญ  หมูท่ี6  ๔ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๔๕ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๘ ซอ่มแซมถนนและสะพาน หมูท่ี6  ๔ เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ตามแบบ อบต. กําหนด ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๙ ติดตั �งเครื6องหมายบงัคบัป้ายเตือน
จราจ ร หน้าสถานีอนามยัเฉลิมพระ
เกียรติ  - โค้งนายต้วน  
หมูท่ี6  ๔ 

เพื6ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที6ใช้เดินทางสญัจรไปมา  
ได้รับความสะดวกปลอดภยัในการ
สญัจร 

จํานวน  ๙   จดุ  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

๓๐,๐๐๐ 
 อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
 อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
 อบต. 

เพื6ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที6ใช้เดินทางสญัจร
ไปมา  ได้รับความสะดวก
ปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๒๐ ก่อสร้างถนนลกูรัง ข้างบ้าน 
นางประนอม   หมูท่ี6  ๔ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๑ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลิศพฒันา 
(ในทอน)หมูท่ี6 ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๘๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๒ ก่อสร้างถนน คสล.แสงแข หมูท่ี6 ๕ เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๗๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๓ ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
สายหาดยาย-วงัตะกอ หมูท่ี6  ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒,๕๘๐,๐๐๐ 
อบจ. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



 
๔๖ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 
๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๔ ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย  
หมูท่ี6 ๕-๗-๘ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๕๗๓,๓๓๓ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท ,
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๕ ซอ่มแซมปรับปรุงถนนลกูรัง 
ซอยวงัพรหม หมูท่ี6  ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบญุสดุ  
หมูท่ี6 ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมต 
ร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑,๑๖๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๗ ก่อสร้างถนน คสล.แสงจนัทร์  
หมูท่ี6 ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๔๗๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๘ ก่อสร้างถนนลกูรัง ซอยบญุสดุ
เชื6อมตอ่เลิศพฒันา  หมูท่ี6  ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง  ๗๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๒๙ ก่อสร้าง /ซอ่มแซมถนนลาดยาง
สาย หาดยายเชื6อมตอ่บ้านในกริม 
หมูท่ี6 ๕ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท ,
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๔๗ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมูท่ี6 ๖  
ถึงหมูท่ี6  ๗ หมูท่ี6   ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร   
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทาง  ๖,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 
(ถมดินสงู ๑.๕ เมตร ) 

๓,๗๔๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท ,
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๑ ก่อสร้างถนนลกูรัง ซอยห้วย
ตะเคียน หมูท่ี6  ๖ เชื6อมตอ่หมูท่ี6  ๒ 
ตําบลปังหวาน 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๓,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนตารอก 
หมูท่ี6 ๖, หมูท่ี6 ๗ 
 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท ,
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยสดุสาคร  
หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วย
ตะเคียน หมูท่ี6  ๖ 
 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๔,๘๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล./ลกูรัง ซอย 
ในทอน เชื6อมหมูท่ี6 ๖  - หมูท่ี6  ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๒,๘๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท ,
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๔๘ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๖ ก่อสร้างถนน ลาดยาง แพรวพรรณ
หมูท่ี6 ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร   
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๘๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๗ ซอ่มแซมถนนลกูรัง  ซอยห้วย
ตะเคียน  หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๘ ก่อสร้างถนน ลกูรังซอยสขุใจ 
หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๓๙ ซอ่มแซมถนนลกูรัง 
ซอยห้วยเคียน ซอย ๑ หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง   ๗๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๔๐ ซอ่มแซมถนนลกูรัง ซอยชอ่งลม 
หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๔๑ ซอ่มแซมถนนลกูรัง ซอยร่วมใจ
สามคัคี หมูท่ี6 ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๗๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต.  

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๔๒ ซอ่มแซมถนนลกูรัง  ซอยห้วยคอน  
หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๔๙ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๗๖ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๔๓ ซอ่มแซมถนน ลกูรังซอยสาย 
ในทอน-วงัพรหม หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๔๔ ซอ่มแซมถนนลกูรัง 
ซอยร่วมใจพฒันา หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๔๕ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยห้วยตะเคียน หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๔๖ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยห้วยตะเคียน หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๔๗ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยแหลมปาย   หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๔๘ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยหวัสะพาน หมูท่ี6   ๖ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตรชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว 
๘.๐๐ เมตรแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๔๙ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล. ซอยควน
นายรอก  หมูท่ี6   ๖ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตรชนิด ๒ ช่องนํ �า 
 ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 



 
 

๕๐ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 
 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๕๐ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยชอ่งลม หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๕๑ ซอ่มแซม ถนน /สะพาน ทกุเส้น 
หมูท่ี6  ๖   

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ตามแบบ  อบต. กําหนด ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๕๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. 
หมูท่ี6  ๗-๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๕๗๓,๓๓๓ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

๑,๕๗๓,๓๓๓ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๕๓ ซอ่มแซมถนนลกูรังห้วยมว่ง- 
คอสนั-คลองโกฎิ หมูท่ี6  ๖,  
หมูท่ี6   ๗, หมูท่ี6   ๙  หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๕๔ ก่อสร้างถนนลกูรัง / คสล. 
ซอยคอสนัหมูท่ี6  ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๕๕ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชา
อทุิศ หมูท่ี6 ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๘๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๕๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล. คลองทา่ดา่น 
หมูท่ี6   ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
 หนา  ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

-  
- 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๕๗ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยมว่ง
พฒันา หมูท่ี6 ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑,๔๔๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๕๘ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวงัพรหม 
หมูท่ี6 ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๕๙ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวงัดินสอ
หมูท่ี6 ๗  (ตอ่จากที6เดิม) 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖๐ ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ๔ -๖-๗ 
หมูท่ี6    ๗ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑,๕๗๕,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖๑ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม ซอยคอสนั 
หมูท่ี6   ๗ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 



๕๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๖๒ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยห้วยมว่ง  หมูท่ี6   ๗ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๖๓ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนนลกูรัง / 
ลาดยาง  ซอยเขาออง –เหวกบ 
 หมูท่ี6 ๘  

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๒,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖๔ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนนลกูรัง / 
ลาดยาง  คสล. ซอยเหวกบ หมูท่ี6 ๘  

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๒,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖๕ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนน คสล. /
ลาดยาง/ ลกูรัง  ซอยร่วมใจสามคัคี 
หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖๖ ก่อสร้าง ซอ่มแซมถนน คสล. / 
ลาดยาง  ลกูรัง  ซอย สปก.  
หมูท่ี6 ๘  เชื6อมหมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๖๗ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนนลาดยาง/
ลกูรัง สายในกริม-หาดยาย  
หมูท่ี6 ๘  

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๕๓ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๖๘ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนนลาดยาง/
ลกูรัง ซอยห้วยทรายขาว หมูท่ี6 ๘  

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๔,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๖๙ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนนลาดยาง/
ลกูรัง ซอยห้วยเคียน  หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๗๐ ซอ่มแซมถนนลกูรัง 
ซอยเมืองรามญั หมูท่ี6   ๘ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๗๑ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน 
ในกริม หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๖๘๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๗๒ วางทอ่ระบายนํ �า ซอยเหวกบ 
หมูท่ี6  ๘ 

เพื6อให้มีการระบายนํ �าได้สะดวก
และป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร 
จํานวน  ๓   จดุ 
 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๗๓ วางทอ่ระบายนํ �า 
ซอยร่วมใจสามคัคี  หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้มีการระบายนํ �าได้สะดวก
และป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร 
จํานวน  ๑๐ ทอ่น 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสญัจร 

สว่นโยธา 

๗๔ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยร่วมใจสามคัคี   หมูท่ี6   ๘ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร   ชนิด ๒ ช่อง
นํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยในการระบายนํ �าและป้องกนันํ �า
ทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 



๕๔ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๗๕ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยเหวกบ หมทูี6    ๘ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร   ชนิด ๒ ช่องนํ �า  
ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๗๖ ติดตั �งเครื6องหมายบงัคบั ป้ายเตือน
จราจร ซอยโรงเรียนบ้านในกริม 

เพื6ออํานวยความสะดวกให้
ประชาชนที6เดินทางสญัจรไป มาได้
สะดวกปลอดภยัในการสญัจร 

จํานวน  ๒ จดุ 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทางสญัจร
อยา่งปลอดภยั ลดอบุตัิเหตบุน
ท้องถนน 

สว่นโยธา 

๗๗ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจําปา 
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๗๘ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชอ่งค้อ 
 หมูท่ี6  ๙ เชื6อมตอ่  หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๗๙ ก่อสร้างถนน คสล. /ลาดยาง 
ซอยห้วยซา่น หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๖๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๐ ก่อสร้างถนน คสล. / ลาดยาง 
ซอยห้วยเตย  หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวงชนบท 
,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๕๕ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘๑ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยยาง  
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๒ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชา    
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคอสนั-
คลองโกฏิ หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร   
ระยะทาง  ๕,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓,๑๕๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลอง
โกฏิ หมูท่ี6  ๙ ต.หาดยาย เชื6อมต่อ 
หมูท่ี6 ๒ ต. ปังหวาน 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๓,๗๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยตาใจ  
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยประชา
บษุยวิทย์ หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๘๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 



๕๖ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘๗ ปรับปรุงถนน / สะพานทกุสาย  
ในหมูบ่้าน หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ตามแบบ อบต.กําหนด ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๘ ก่อสร้างสะพาน  คสล.ห้วยจําปา  
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๘๙ ก่อสร้างสะพาน  คสล.  
คลองหงาว หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๕.๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๐ ก่อสร้างสะพาน   คสล.ห้วยเตย 
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๕.๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๑ ก่อสร้างสะพาน   คสล. ซอยตาแจ 
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๕.๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๒ ก่อสร้างสะพาน  คสล.ห้วยนํ �าตั �ง  
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๕๗ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๙๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง 
หมูท่ี6 ๙ ฝั6งคลองโกฏิ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว  ๑๕.๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๔ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยร่วมใจสามคัคี   หมูท่ี6   ๙ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวก
และป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

 ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๙๕ ก่อสร้าง / ซอ่มแซมถนน  คสล./
ลาดยาง 
ซอยแพรกเศียร  หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๖ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดินหม้อ 
หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๗ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามสขุ  
หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๙๘ ก่อสร้างถนนลกูรัง /คสล.  
ซอยกอกําดินหม้อ หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 



๕๘ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๙๙ ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๑๙  หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๐๐ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจนัทร์ 
หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๐๑ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชอ่งมืด 
หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๔๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๐๒ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยควน 
หินเลื6อน  หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๐๓ ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรังทกุ
ซอยภายในหมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๐๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยแพรก
เศียร หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง ๓,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๗๘๗,๕๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 



 ๕๙ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๐๕ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล. 
ซอยดินหม้อ   หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๐๖ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล. 
ซอยสามสขุ หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๐๗ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยแพรกเศียร  หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๐๘ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยชอ่งมืด  หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๐๙ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยดินหม้อ – กอกํา  หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๑๐ วางทอ่ระบายนํ �า ซอยดินหม้อ 
หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๑.๐๐ เมตร 
จํานวน  ๘  ทอ่น 
ตามแบบ อบต.  กําหนด 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 
 



 ๖๐ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 
 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๑๑ ปรับปรุงถนนลกูรังซอยตาอ้น 
พร้อมฝังทอ่ระบายนํ �า   หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๑.๐๐ เมตร 
จํานวน  ๘  ทอ่น 
ตามแบบ อบต.  กําหนด 

- ๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 
 

สว่นโยธา 

๑๑๒ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนน คสล./
ลกูรัง ซอยนํ �าดํา หมูท่ี6 ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๑๓ ก่อสร้าง  ซอ่มแ ถนน คสล./ลกูรัง
ซอยห้วยซา่น หมูท่ี6 ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๑๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ซอยคลองปาย หมูท่ี6  ๑๑  
(เชื6อมหมูท่ี6 ๖) 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๑๐๒,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๑๕ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนนลาดยาง/
ลกูรัง ซอยหนองหว้าหมูท่ี6  ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๑๐๒,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๑๖ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนนลาดยาง/
ลกูรัง  ซอยหน้าเขา 
หมูท่ี6  ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๗๘๗,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



 ๖๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๑๗ ก่อสร้าง  ซอ่มแซมถนน ลาดยาง/
ลกูรัง  ซอยหลงัเขา  หมูท่ี6 ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๗๘๗,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๑๘ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยห้วยซา่น หมูท่ี6  ๑๑ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๑๙ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
ซอยหนองหว้า หมูท่ี6  ๑๑ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร 
สงู  ๑.๘๐ เมตร 
ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า ยาว ๘.๐๐ เมตร 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๒๐ ก่อสร้าง ซอ่มแซม ถนนลาดยาง /
ลกูรัง  ซอยพรรณราย  
หมูท่ี6   ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร 
ระยะทาง   ๓,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓,๘๑๒,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๑ ก่อสร้างถนน คสล. ทกุซอยใน
หมูบ่้าน   หมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ระยะทาง  ๓๐,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๒๓,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๒ ขดุลอกครูะบายนํ �าซอยพรรณราย 
หมูท่ี6    ๑๒ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ระยะท ง  ๕๐๐ เมตร ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

- - ชว่ยในการระบายนํ �าและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 
 
 
 



 ๖๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๒๓ วางทอ่ระบายนํ �า ซอยพรรณราย 
 หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้มีการระบายนํ �าได้สะดวก
และป้องกนันํ �าทว่ม 

จํานวน  ๒๐   ทอ่น 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

  ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๔ ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยคลองฆ่า
ควาย  หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๕ ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยทา่ชอ่ง 
หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๖ ซอ่มแซมถนนลกูรัง จากบ้านผู้ ใหญ่
หมูท่ี6  ๑๒  ถึงบ้าน 
นายสวุิทย์  คงบญุมี 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๗ ซอ่มแซมถนนลกูรัง  
ซอยหงาวกลางหมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๘ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรรณราย 
ซอย ๑  หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๗๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๗๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๒๙ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนน คสล. /
ลกูรัง ซอยทา่สะท้อน หมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
 ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 



 ๖๓ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๓๐ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนนลาดยาง/
ลกูรัง ซอย สปก. หมูท่ี6   ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร 
ระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑,๕๗๕,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๑ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนน ลาดยาง/
ลกูรัง  ซอยสํานกัสงฆ์ หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓,๘๑๒,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๒ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนนลาดยาง/
ลกูรัง สายคอสนั-คลองโกฐิ 
 หมูท่ี6  ๑๒  

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ระยะทาง   ๓,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๓,๘๑๒,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๓ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีชยั   
 หมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. สายประชา
อทุิศ หมูท่ี6   ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๕ วางทอ่ระบายนํ �า ซอยทา่สะท้อน 
หมุท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  ๑.๐๐  
เมตร  จํานวน   ๑๐  ทอ่น    
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

- การระบายนํ �าบนถนนได้สะดวก 
นํ �าไมท่ว่มขงั 

สว่นโยธา 

 
 
 



 ๖๔ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๓๖ ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรังทกุ
ซอยในหมูบ่้าน  หมูท่ี6   ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๗ ก่อสร้างถนนลกูรัง ซอยลาง
หมากขมุ  หมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๘ ก่อสร้าง   ซอ่มแซม  ถนน  คสล. 
/ลกูรัง  สายชอ่งค้อ-ห้วย
ทรายขาว   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๓๙ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายห้วยกุ่ม   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า 
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน ๓ จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๔๐ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายห้วยเตย   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า   
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน  ๓  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๔๑ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายห้วยคด   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า   
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน  ๓  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 
 



 ๖๕ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔๒ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายห้วยทรายขาว  หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร 
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า 
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน  ๓  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๔๓ ก่อสร้างถนนลกูรัง /คลส.  
ซอยห้วยเตย   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๔๔ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม  ถนนลกูรัง/ 
คสล.   ซอยห้วยทรายขาว  
หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๔๕ ก่อสร้างถนน  ซอ่มแซม ถนนลกูรัง 
ซอยห้วยกุ่ม หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๔๖ ก่อสร้างถนนลกูรัง ซอย อบต. 
พฒันา  หมูท่ี6   ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง  ๕.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๘๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๔๗ ก่อสร้างถนนลกูรัง / คสล. 
 ซอยห้วยเคียน หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๔๘ ก่อสร้าง  ซอ่มแซม ถนนลกูรัง  
ซอยบนสนั   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



   ๖๖ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔๙ ก่อสร้างถนน  คสล. ซอยควนเศียร  
หมูท่ี6    ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๐ ก่อสร้างถนน ซอ่มแซมถนน คสล. /
ลกูรัง ซอยบนควน   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา   ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๗๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๑ ก่อสร้าง ซอ่มแซมถนน   คสล. /
ลกูรัง ซอยห้วยคด    หมูท่ี6    ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๒ ก่อสร้าง ซอ่มแซมถนน คสล./ลกูรัง 
ซอยห้วยเกียบ  หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๗๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๓ ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยหลงัศนูย์
หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๗๒๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๔ ก่อสร้างถนน  คสล. สาย อบต. 
พฒันา  หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 



๖๗ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๕๕ ซอ่มแซมถนนลกูรัง สายชอ่งค้อ-
ห้วยทรายขาว  หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ระยะทาง  ๑,๒๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๙๖,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๖ ก่อสร้างสะพาน คสล.ซอยห้วย
ทรายขาว หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

สะพานกว้าง  ๕.๐๐ เมตร 
 ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต.. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๗ ก่อสร้างสะพาน คสล.ซอยห้วยคด 
หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

สะพานกว้าง  ๕.๐๐ เมตร 
 ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๖๐๘,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

๑๕๘ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายชอ่งค้อ-ห้วยทรายขาว  
หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร สงู 
๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า  ยาว 
๘.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๕๙ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายบนควน   หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า   
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน  ๒  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๖๐ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล.  
สายห้วยเคียน  หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า  
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๓๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

 
 
 



๖๘ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื 5นฐาน 

๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ 5า และระบบจราจร 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๖๑ ก่อสร้างทอ่เหลี6ยม คสล. สายห้วย
เกียบ  หมูท่ี6  ๑๓ 

เพื6อให้การระบายนํ �าได้สะดวกและ
ป้องกนันํ �าทว่ม 

ขนาดกว้าง  ๑.๘๐ เมตร  
สงู ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ชอ่งนํ �า  
ยาว ๘.๐๐ เมตร  จํานวน  ๖  จดุ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๙๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

ชว่ยการระบายนํ �า และป้องกนั
นํ �าทว่ม 

สว่นโยธา 

๑๖๒ ก่อสร้าง     ปรับปรุง    ซ่อมแซม 

ทอ่ระบายนํ �า /ถนน  /สะพาน 
ทกุสาย ภายในตําบล 

เพื6อให้ประชาชนที6ใช้เส้นทาง
ดงักลา่วมีเส้นทางคมนาคมที6
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

หมูท่ี6   ๑ - ๑๓ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ 

ทางหลวง
ชนบท ,อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สญัจร 

สว่นโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑ ขยายเขตไฟฟ้า ซอย บ้านนายพล 
หมูท่ี6 ๑ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒ ติดตั �ง ซอ่มแซม ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
สาธารณะ   ภายในตําบล  
หมูท่ี6  ๑-๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนในหมูท่ี6 ๑  มีการ
คมนาคมที6สะดวก  ปลอดภยั 

ติดตั �งไฟฟ้าสอ่งสวา่งหมูท่ี6   
๑-๑๓   

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต., อบจ. 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต., อบจ. 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต., อบจ. 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

เส้นทางการคมนาคมของ
ประชาชน มีความสะดวก
ปลอดภยั ลดอบุตัิเหต ุ

สว่นโยธา 

๓ ขยายเขตไฟฟ้าซอยเชี6ยวยา่หม ู
หมูท่ี6 ๒ -  หมูท่ี6 ๔ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๔ ขยายเขตไฟฟ้าซอยเชี6ยวยา่หม ู ๑  
หมูท่ี6   ๒ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง   ๔๐๐  เมตร ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๕ ขยายเขตไฟฟ้า ซอย คลอง
ชลประทาน  หมูท่ี6  ๒ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง   ๕๐๐ เมตร - ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๖ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ6า บริเวณซอย
หน้าที6ทําการ อบต.หาดยาย หมูท่ี6 ๔ 
(หลงัใหม)่ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๗ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยหวัตะเคียน 
หมูท่ี6 ๔ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง   ๖๐๐ เมตร ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๗๐ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอย อบต. พฒันา
หมูท่ี6 ๔ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร - ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๙ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยบ้านนายขึม   
หมูท่ี6 ๔ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๐ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยข้างสถานี
อนามยั   หมูท่ี6  ๔ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร - ๑๘๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยเลิศพฒันา  
หมูท่ี6 ๕ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยแสงจนัทร์   
หมูท่ี6 ๕ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๓ ขยายเขตไฟฟ้า ซอยควนตารอก  
หมูท่ี6  ๖   

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๗๑ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที6รับผิดชอบ ๒๕๕๖ 

(บาท) 
๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ6าหน้าเขี6อน 
พระราชดําริ  หมูท่ี6  ๖ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 
 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๕ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยร่วมใจพฒันา  
 หมูท่ี6 ๖ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๖ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยชอ่งลม  
 หมูท่ี6 ๖ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๒,๕๐๐  เมตร - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๗ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยตะเคียน   
หมูท่ี6 ๖ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๘ ติดตั �งหม้อแปลงไฟฟ้า หมูท่ี6  ๖ เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

จํานวน   ๒  แหง่ - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๑๙ ขยายเขตไฟฟ้า ซอยห้วยมว่ง-คอสนั 
หมูท่ี6 ๗,๙,๑๒ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๗,๐๐๐ เมตร ๓๗๓,๓๓๓ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๐ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยมว่ง-
คลองโกฎิ   หมูท่ี6 ๗ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร ๓๗๓,๓๓๓ 
อบต., การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๗๒ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที6รับผิดชอบ ๒๕๕๖ 

(บาท) 
๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านในกริม-
หาดยาย  หมูท่ี6  ๘ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทกุครัวเรือนในตําบลมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๒ ขยายเขตไฟฟ้า  หมูท่ี6  ๙ ตําบล 
หาดยาย เชื6อมตอ่หมูท่ี6  ๒  
ตําบลปังหวาน  
 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๗,๐๐๐เมตร ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๓ ขยายเขตไฟฟ้า    หมูท่ี6   ๗,๙,๑๒ เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๗,๐๐๐ เมตร ๓๗๓,๓๓๓ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๓๗๓,๓๓๓ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๓๗๓,๓๓๓ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๔ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยสงัเมฆ    
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร - ๔๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๕ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยชอ่งค้อ ,     
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร - ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๖ ติดตั �งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
คลองหงาวและคลองโกฎิ หมูท่ี6  ๙ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

จํานวน   ๒  แหง่ - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๗๓ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๗ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยจําปา  
 หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร - - ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๘ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยตาใจ    
หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร - - ๔๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๒๙ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยดินหม้อ 
 หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร ๑๖๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓๐ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยสามสขุ 
  หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓๑ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอย๑๙ หมูท่ี6 ๑๐ เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓๒ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยแพรกเศียร  
หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร - - ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓๓ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยกอกํา  
หมูท่ี6 ๑๐ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร - - ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 



๗๔ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๓๔ ขยายเขตไฟฟ้า  ให้ทั6วถึงทกุ
ครัวเรือน  หมูท่ี6  ๑๐ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕,๐๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓๕ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยคลองฆ่าควาย 
หมูท่ี6 ๑๒ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓๖ ติดตั �งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา 
บ้านพรรณราย  หมูท่ี6  ๑๒ 

เพื6อให้ระบบประปาห้วยทราวขาวมี
ประสิทธิภาพ 

หมูท่ี6 ๑๒ ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีนํ �าประปาใช้
อยา่งทั6วถึง 

สว่นโยธา 

๓๗ ติดตั �งไฟฟ้าพลงันํ �า หมูท่ี6  ๑๓ เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง  

หมูท่ี6  ๑๓ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

 
 

สว่นโยธา 

๓๘ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยกุ่ม  
หมูท่ี6 ๑๓ 
 
 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๔,๐๐๐ เมตร ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

  ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

 
 

สว่นโยธา 

๓๙ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยเตย  
หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๔,๕๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

 ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๗๕ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๔๐ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยทรายขาว 
หมูท่ี6 ๑๓ 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๔๑ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยบนสนั 
หมูท่ี6 ๑๓ 
 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๔,๐๐๐ เมตร - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๔๒ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยเกียบ  
หมูท่ี6 ๑๓ 
 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร - ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๔๓ ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยห้วยเคียน  
หมูท่ี6 ๑๓ 
 

เพื6อให้ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึง 

ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร - ๒๔๐,๐๐๐ 
อบต., การ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

- ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๔๔ ขยายเขตไฟฟ้า  /ซอ่มแซมไฟฟ้า 
ทกุครัวเรือน  ทกุซอย  ภายในตําบล 
หมูท่ี6  ๑-๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนในตําลได้รับความ
สะดวก 

หมูท่ี6  ๑-๑๓   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต., อบจ. 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต., อบจ. 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต., อบจ. 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

ทกุครัวเรือนในหมูบ่้านมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

 
 
 
 



๗๖ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ 5า  และภาชนะรองรับให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างประปา / ปรับปรุง/ซอ่มแซม
คณุภาพนํ �าประปา/ ประปาดื6มได้ให้แก่
หมูบ่้าน หมูท่ี6  ๑-๑๓ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการ
อปุโภค บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหมูบ่้านให้แก่ 
หมูท่ี6  ๑-๑๓ , ร.ร.ประชาบษุย
วิทย์ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า, 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า, 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒ สนบัสนนุ/ซอ่มแซมภาชนะ ถงั ,โอง่, 
แท๊งค์เก็บนํ �าฝน ให้แก่หมูบ่้าน  หมูท่ี6  ๑-
๑๓  ศพด. บ้านสวนจนัทร์ 

เพื6อไว้สําหรับกกัเก็บนํ �าไว้เพื6อ
การอปุโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

สนบัสนนุ ถงั, โอง่, แท๊งค์ เก็บ
นํ �าฝนให้แก่หมูท่ี6 ๑-๑๓ 
ศพด.บ้านสวนจนัทร์ 

๓๐๐,,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีภาชนะไว้เก็บ
นํ �าเพื6ออปุโภค บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

สว่นโยธา 

๓ ขดุบอ่นํ �าตื �นสาธารณะในหมูบ่้าน  
หมทูี6 ๑-๑๓ 

เพื6อให้ประชาชนมีนํ �าใช้เพื6อการ
อปุโภค บริโภค ที6เพียงพอ 

บอ่นํ �าตื �น   ขนาด ∅ ๑.๒๐ 
เมตร ลกึ ๒๐ เมตร ให้แก่ 
หมูท่ี6 ๑-๑๓ 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๔ ขยายเขตประปาหมูบ่้าน สายเชี6ยวยา่หม ู  
๑  หมูท่ี6 ๒  

เพื6อให้ราษฎรมีประปาใช้อยา่ง
ทั6วถึงและเพียงพอ 

จํานวน  ๙๐๐ เมตร ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๕ ขดุเจาะ/ เป่าล้างบอ่บาดาล หมูท่ี6 ๒, , ๓, 
๘,  ๙,  ๑๐, ๑๑ ,ศพด. บ้านสวนจนัทร์ 

เพื6อไว้สําหรับกกัเก็บนํ �าไว้เพื6อ
การอปุโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขดุเจาะ/ เป่าล้างบอ่บาดาล  
∅ ๐.๑๕ เมตร  ให้แก่หมูท่ี ๒, 
๓,  ๘ ,  ๙,  ๑๐ , ๑๑ 
ศพด. บ้านสวนจนัทร์ 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีนํ �าเพื6ออปุโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

สว่นโยธา 

๖ ขยายเขตประปาหมูบ่้าน สายคลองสง่นํ �า
ชลประทาน  หมูท่ี6 ๒ 

เพื6อให้ราษฎร์มีประปาใช้อยา่ง
ทั6วถึงและเพียงพอ 

จํานวน   ๕๐๐ เมตร ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๗ ขยายเขตประปาหมูบ่้าน สายเชี6ยวยา่หม ู  

หมูท่ี6 ๒ – หมูท่ี6  ๔ 

เพื6อให้ราษฎร์มีประปาใช้อยา่ง
ทั6วถึงและเพียงพอ 

จํานวน   ๕๐๐ เมตร - ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

          
 
 
 



          ๗๗ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
 
๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ 5า  และภาชนะรองรับให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๘ ขยายเขตประปาหมูบ่้าน หมูท่ี6   
๓ ต.หาดยาย เชื6อม หมูท่ี6 ๙ 
ต.ทา่มะพลา 

เพื6อให้ราษฎร์มีประปาใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

จํานวน   ๕๐๐ เมตร ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๙ ขยายเขตประปาหมูบ่้าน  
ซอยข้างอนามยั    หมูท่ี6  ๔  

เพื6อให้ราษฎรมีประปาใช้อยา่งทั6วถึงและ
เพียงพอ 

จํานวน  ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๐ ขดุซอ่มแซมปรับปรุงสระเก็บนํ �า 
รพช. หมูท่ี6  ๕ 

เพื6อให้ประชาชนมีนํ �าใช้เพื6อการอปุโภค 
บริโภค ที6เพียงพอ 

จํานวน  ๑ แหง่ ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๑ ขยายเขตประปาทอ่เมนประปา 
ซอยเลิศพฒันา หมูท่ี6  ๕ 

เพื6อให้ประชาชนมีนํ �าใช้เพื6อการอปุโภค 
บริโภค ที6เพียงพอ 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๒ ขยายประปาทอ่เมนประปา 
 ซอยแสงจนัทร์ หมูท่ี6  ๕ 

เพื6อให้ประชาชนมีนํ �าใช้เพื6อการอปุโภค 
บริโภค ที6เพียงพอ 

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๓ ขยายเขตประปาจากหมูท่ี6 ๖ 
เชื6อมหมูท่ี6  ๑๑  

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๔ ก่อสร้างกําแพงกนัดินถลม่
โครงการพระราชดําริ คลองปาย 
หมูท่ี6 ๖ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

จํานวน ๑ แหง่ ๓,๔๕๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า 
อบต. 

- - ประชาชนมีนํ �าอปุโภค บริโภคอยา่ง
ทั6วถึง 

สว่นโยธา 

๑๕ ก่อสร้างประปาภเูขาลําห้วยมว่ง  
หมูท่ี6 ๗ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ประปาภเูขา 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๓,๒๓๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า 
อบต. 

๓,๒๓๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า, 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

 
 

สว่นโยธา 

๑๖ ขยายเขตประปาจากหมูท่ี6  ๕  
ถึง หมูท่ี6   ๗  ซอยวงัดินสอ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐   
เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับอปุโภค 
บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

 
 



๗๘ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ 5า  และภาชนะรองรับให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑๗ ขยายเขตประปาภเูขา เขาออง  
หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร ๑๒๗,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๘ ขยายเขตประปาบ้านในกริม  
หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๑๙ ขยายเขตประปาบ้านห้วย
ทรายขาว หมูท่ี6 ๘ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

๘๕,๐๐๐ 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๐ อดุหนนุคณะกรรมการประปา
หมูบ่้าน  หมูท่ี6 ๘, ๑๒ 

เพื6อเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินกิจการ
ประปา 

สนบัสนนุงบประมาณให้
คณะกรรมการประปา
หมูบ่้าน หมูท่ี6   ๘, ๑๒ 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

กิจการประปาหมูบ่้านเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยประชาชนมีนํ �า
อปุโภค บริโภค อยา่งทั6วถึง 

สว่นโยธา 

๒๑ ติดตั �งเครื6องกรองนํ �าประปา 
พร้อมปรับปรุงระบบสบูนํ �า 
หมูท่ี6 ๘,,๑๐,๑๒ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค ที6สะอาด ปลอดภยั 

หมูท่ี6  ๘,๑๐, ๑๒  
จํานวน  ๔ ตวั 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๒ ขยายเขตประปา ซอยประชา
บษุยวิทย์  หมูท่ี6 ๙ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า, 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๓ ขยายเชตประปาซอยชอ่งมดุ 
 หมูท่ี6  ๙ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร ๓๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า, 

อบต.- 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๔ สร้างเขื6อนนํ �าล้น  โดยตอ่ทอ่จาก  
หมูท่ี6  ๑๓  ลงสูห่มูท่ี6   ๙ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
กรมสง่เสริมฯ, 

กรมทรัพยากรนํ �า, 
อบต. 

ครัวเรือนมีนํ �าสะอาดสําหรับ
อปุโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

 
 
 



๗๙ 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื �นฐาน 
๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ 5า  และภาชนะรองรับให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 

ที6 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที6มา 
ผลลพัธ์ที6คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที6
รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕ ติดตั �งมิเตอร์จา่ยนํ �า หมูท่ี6  ๑๐ เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการ
อปุโภค บริโภค อยา่งเพียงพอ 

จํานวน  ๕   มิเตอร์ 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๖ ซอ่มแซมสระเก็บนํ �าบ้านนายสมนึก 
กิมอยูฮ่ะ  หมูท่ี6 ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการ
อปุโภค บริโภค อยา่งเพียงพอ 

จํานวน ๑ แหง่ ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๗ ซอ่มแซมทํานบกั �นนํ �าบ้านนายสมนึก 
สขุทา่มะพลา  หมูท่ี6 ๑๑ 

เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

จํานวน ๑ แหง่ - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

๒๘ ขยายเขตประปาหมูบ่้าน  หมูท่ี6 ๑๒ เพื6อให้ประชาชาชนมีนํ �าเพื6อการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร ๓๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือนมีนํ �าสะอาด
สําหรับอปุโภค บริโภค 
เพียงพอตลอดปี 

สว่นโยธา 

 
 
 
 
 
 

 


