ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555– 2557) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
7. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
23 9,020,000
11 1,255,000
11 1,255,000
45 11,530,000
7 1,620,000
4
450,000
4
450,000
15
2,520,000
16 2,750,000
11 2,330,000
11 2,330,000
38
7,410,000
15 6,782,000
9 5,398,000
9 5,398,000
33 17,578,000
2
15,000
2
15,000
2
15,000
6
45,000
8 1,450,000
4
400,000
3
300,000
15
2,150,000
3
300,000
3
300,000
3
300,000
9
900,000
1
100,000
3
600,000
1
100,000
5
800,000
52 54,710,000
51 44,880,000
20 15,895,000
123 115,485,000
16 2,709,000
14
609,000
14
609,000
44
3,927,000
13 2,070,000
8 1,500,000
7 1,400,000
28
4,970,000
156 81,526,000
120 57,737,000
85 28,052,000
361 167,315,000
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ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557)
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี

1 อบต. พบประชาชน
มวลชนสัมพันธ์
2 จัดทําวารสารสิง่ พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.
3 สนับสนุนวารสาร
สิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร
เพื่อสนับสนุนการอ่านหนังสือและรับรู้
ข่าวสารบ้านเมือง

4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์

เพื่อรองรับการให้บริการ
กับประชาชนในพืน้ ที่

5 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(กล้องดิจิตอล DSLR)

เพื่อใช้เก็บภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน จัดซื้อกล้องดิจิตอล DSLR
ข้อมูลประชาชน ในเขตตําบลดอนตะ จํานวน 1 ตัว
หนิน

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่บ้านทัง้ 13 หมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทุกรอบปี
ทั้ง 13 หมู่บ้าน สํานักงาน
อบต. และโรงเรียนในเขต
บริการ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 4 ชุด

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
10,000 10,000 10,000 พนักงานและประชาชนมี สํานักปลัด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
100,000 100,000 100,000 ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
สํานักปลัด
อย่างทั่วถึง
100,000 100,000 100,000 ประชาชนทุกหมู่บ้าน,
ส่วน
พนักงานรับรู้ข่าวสาร
การศึกษา
ทันต่อเหตุการณ์
200,000
สํานักงานมีความพร้อม
สํานักปลัด
ในการปฏิบัติงานและ
,คลัง,โยธา
รองรับกับจํานวน
,การศึกษา
พนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
40,000
มีแฟ้มภาพกิจกรรม และ สํานักปลัด
ภาพข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็น
หลักฐานในการ
ปฏิบัติงาน
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1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

6

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(ตู้เก็บเอกสาร ล็อกเกอร์
ชั้นวางหนังสือโต๊ะ เก้าอี้)

7

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศ)

8

ฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดู
งาน ให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภา ฯ พนักงาน
ลูกจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุ อ.สม.

9

โครงการสํารวจข้อมูล
เร่งรัดการจัดเก็บภาษี
10 โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษีและผลการ
เสียภาษี
11 ปรับปรุงห้องประชุมสภา
อบต.ดอนตะหนิน

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้สํานักงานมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและรองรับกับจํานวน
เอกสารที่เพิ่มมากกขึ้นในการใช้
บริการของประชาชน
เพื่อให้สํานักงานมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและรองรับกับจํานวน
เอกสารที่เพิ่มมากกขึ้นในการใช้
บริการของประชาชน
เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ
พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผูส้ ูงอายุ อ.สม.
ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ
บริหารงานและเพิ่มระสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ล็อก
เกอร์ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานทุกคน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
200,000
สํานักงานมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานและ
รองรับกับจํานวน
พนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
200,000
สํานักงานมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานและ
รองรับกับจํานวน
พนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
450,000

450,000

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีใน ข้อมูลภาษีต่าง ๆ ของแต่ละ
แต่ละปี
หมูบ่ ้าน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการ 2 ครั้ง ต่อปี
เสียภาษีต่าง ๆ ที่จะนําไปพัฒนาพื้นที่

10,000

10,000

5,000

5,000

เพื่อให้มีห้องประชุมสภา อบต.ที่
ปรับปรุงห้องประชุมพร้อม
เหมาะสม รองรับการประชุมสภาและ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ใช้เป็นห้องประชุมทั่วไปได้

600,000

-

450,000 ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

10,000 การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
5,000 ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษี
-

ห้องประชุมมีความ
เหมาะสม เป็นสัดส่วนที่
พร้อมในการใช้งานการ
ประชุมสภาฯ และ
ประชุมทั่วไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
,คลัง,โยธา
,การศึกษา
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ส่วน
การคลัง
ส่วน
การคลัง
สํานักปลัด
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1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

12 ก่อสร้างรั้ว/ซ่อมแซมรั้ว
ล้อมรอบอบต.ดอนตะหนิน

เพื่อให้ อบต.ดอนตะหนิน มีรั้ว ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
ล้อมรอบที่มั่นคงถาวรเป็นสัดส่วน อบต.ดอนตะหนิน
พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด

500,00
0

13 โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อปท.ในเขต
อําเภอบัวใหญ่

ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน
ส่วนตําบล

30,000

14 สนับสนุนงบประมาณด้าน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล

ข้อมูลที่จัดเก็บได้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องชัดเจน

20,000

เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างของ
อบต.ระดับอําเภอ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
โครงการสนับสนุนการบริหารงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้างของ อบต.ระดับอําเภอ

20,000

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม ของ อบต.
และให้บริการประชาชน

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ประชุมสภา
จํานวน 30 ชุด เก้าอี้ประจํา
อบต. จํานวน 500 ตัว

100,000

การจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล
15 อุดหนุน อบต.ในเขตอําเภอ
บัวใหญ่ ตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างและการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ
16 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ประชุม
สภาและ เก้าอี้ประจํา อบต.

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อบต.ดอนตะหนิน มีรั้ว
ล้อมรอบที่มั่นคงถาวรเป็น
สัดส่วน ป้องกันการบุกรุกของ
สัตว์
ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานส่วนตําบลในเขต
อําเภอบัวใหญ่มีความสัมพันธ์ที่
ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้
เป็นอย่างดี
20,000 20,000 ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานมีความรู้วามสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างของ
อบต.ระดับอําเภอ เพื่อรองรับ
กับงานที่เพิ่มมากขึ้น
-

-

-

ห้องประชุมสภามีโต๊ะเก้าอี้พร้อม
ในการประชุม และสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

17 ปรับปรุงภายในอาคาร
สํานักงาน
18 สนับสนุนงบประมาณใน
การศึกษาต่อของบุคลากร
19 โครงการจัดกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
20 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นสําหรับใช้
ในองค์การบริหารส่วนตําบล
21 ติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
22 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
แบบตั้งพืน้ ขนาดใหญ่ขนาด
ใบพัดไม่ตา่ํ กว่า 24 นิ้ว

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้สถานที่ทํางานเป็น
สัดส่วนและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายในการติดต่อ
เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปรับปรุงภายในอาคาร
400,000
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ
สํานักงานโดยการกั้นผนังเพื่อ
ความสะดวกในการติดต่องาน
แบ่งส่วนราชการ ให้เป็นสัดส่วน
บุคลากรได้รบั การศึกษาต่อ
300,000 300,000 300,000 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เพื่อใช้ในงานทําความสะอาด
สํานักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้และ
รถยนต์ส่วนกลาง
เพื่อรับชมสัญญาณทีวีช่อง
มหาดไทยชาแนล ของ
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ
ทางองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนตะหนิน

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

50,000

สํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นจํานวน 1
เครื่อง

10,000

-

ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
จํานวน 1 จุด

10,000

-

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบ
ตั้งพื้นขนาดใหญ่ ขนาดใบพัดไม่
ต่ํากว่า 24 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

50,000

-

50,000

50,000 ครัวเรือนในตําบลทีป่ ลอดยา
เสพติดมีร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
สํานักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้และ
รถยนต์ได้รับการรักษาความ
สะอาดเป็นอย่างดี
ผู้บริหาร พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไปได้รับชมทีวีช่อง
มหาดไทยชาแนล อย่างทั่วกัน
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
ได้รับความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

24

1.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรูแ้ ละติดตามการทํางานขององค์กรตนเอง
ที่

โครงการ

23 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
24 โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ระดับตําบล

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ อปท.
เพื่อให้ประชาชนตําบลดอนตะ
หนินมีส่วนร่วมในการออกความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของ อปท.ทุก ๆ ครั้ง
จัดกิจกรรมประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วม
แสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของ อปท.
50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วม
แสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของ อปท.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
ที่

โครงการ

25 รณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

26 รณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

27 รณรงค์และป้องกัน
โรคระบาดอื่น
28 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เคมี
พันธุ์และเครื่องมือด้าน
การแพทย์
29 ส่งเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

เพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่
ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมี
มาตรฐานมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป้องกันไม่ให้โรคไข้
เลือดออกระบาดโดยการฉีดพ่นยุงปี
ละ 4 รอบ
ป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าระบาด
โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน
ป้องกันไม่ให้โรคระบาด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
200,000 200,000 200,000 ลดและป้องกันการ
ระบาดของไข้เลือดออก
50,000

50,000

50,000

50,000

วัสดุอุปกรณ์ เคมีพันธ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์

100,000

ให้บริการกับประชาชนในพื้นทีต่ ําบล
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดอนตะหนิน
บริการสาธารณะสุขของหน่วย
บริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้ง
สถานบริการทางเลือก
รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพและ การ
ป้องกันโรคและการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพได้อย่างทัว่ ถึง

70,000

70,000

50,000 ลดและป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้า
50,000 ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่
ระบาด
ผู้รับบริการได้รบั การ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
70,000 ผู้รับบริการได้รบั การ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจที่ดี
ที่

โครงการ

30 อุดหนุนกิจกรรมกลุ่ม
อสม.ตําบลดอนตะหนิน
(สาธารณสุขมูลฐาน)

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อส่งเสริมทักษะของ
อสม.ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณกลุ่ม
อสม.ตําบลดอนตะหนิน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
150,000 150,000
150,000 กลุ่ม อสม.ตําบลดอนตะหนินมี สํานักปลัด
ทักษะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

2.3 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผูป้ ่วยระดับโซนสามารถประสานการทํางานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
31 สนับสนุนรถพยาบาล
เพื่อรองรับการให้บริการ
อุดหนุนรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์
พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบบริหารทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ฝึกอบรม
แพทย์และฝึกอบรมหน่วย ฉุกเฉิน
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS
แพทย์ฉุกเฉิน EMS
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
1,000,000
ผู้รับบริการได้รบั การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุน
งบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่

โครงการ

32 จัดการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ
33 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
34 สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)
35 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
36 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ
ศูนย์พัฒนาฯ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อให้ความสําคัญต่อเด็ก
และเยาวชนของชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั
การศึกษาอย่างทั่วถึง

เด็ก ๆ ทุกคนได้นาํ เสนอ
ผลงานและมีความกล้า
แสดงออก
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กนักเรียนให้เพียงพอต่อ อบต. และนักเรียนทั้ง 4
ความต้องการ
โรงเรียนมีนมดื่มที่เพียงพอ
เด็กนักเรียนมีอาหารกลาง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่เพียงพอต่อความ
อบต. และนักเรียนทั้ง 4
ต้องการ
โรงเรียนมีอาหารรับประทานที่
เพียงพอ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ จัดสวนปลูกหญ้ารอบๆศูนย์
ศูนย์พัฒนาฯให้นา่ อยู่เอื้อ พัฒนาฯ ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่ม
ต่อพัฒนาการเด็ก
เงา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556
ปี 2557
50,000
50,000
50,000 ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

100,000

100,000

100,000 เด็ก ๆ ทุกคนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วน
การศึกษา

800,000

800,000

800,000 นักเรียนมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง

ส่วน
การศึกษา

900,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง

ส่วน
การศึกษา

200,000

ส่วน
การศึกษา

-

-

ศูนย์พัฒนาฯ มีภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
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3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุน
งบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ส่วน
37 จัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมี นักศึกษาในเขตรับผิดชอบ
20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมายสามารถ
การศึกษา
สู่ศูนย์การเรียนชุมชน
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา องค์การบริหารส่วนตําบลดอน
ดําเนินการตามพระราชดํารัส
และร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ตะหนิน
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ยั่งยืน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
38 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
จัดทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
50,000 50,000 50,000 เด็กปฐมวัยได้รับ
ส่วน
การเรียนรู้สําหรับเด็ก
สถานทีส่ ําหรับเด็กปฐมวัย
สําหรับเด็กปฐมวัยและ
ประสบการณ์ตรง
การศึกษา
ปฐมวัย
ผู้ปกครอง
39 จัดซื้อสื่อและหนังสือเรียน เพื่อเป็นสื่อการเรียนให้กับ
ภายในศูนย์การเรียนรู้
นักศึกษาในตําบลดอนตะหนิน
ชุมชนตําบลดอนตะหนิน

นักศึกษาในตําบลดอนตะหนิน
มีความรู้จากสื่อการเรียนการ
สอน

20,000

-

-

40 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์
การเรียนชุมชนตําบล
ดอนตะหนิน

ประชาชนในตําบลดอนตะหนิน
มีความมั่นใจในความปลอดภัย
ในการใช้บริการ และปรับภูมิ
ทัศน์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
การเรียนรู้ของ อปท.

30,000

-

-

20,000

-

-

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน
กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
ตะหนิน จํานวน 1 แห่ง
- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กให้เกิดการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ

50,000

41 สนับสนุนโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและการ
เรียนรู้ของ อปท.

42 โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้มี
ความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ของพนักงาน
ส่วนตําบล

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้จากสื่อ
ส่วน
การเรียนการสอนของศูนย์
การศึกษา
การเรียนรู้ชุมชนตําบลดอนตะ
หนิน
ประชาชนในตําบลมีศนู ย์การ
ส่วน
เรียนรู้ที่มีความปลอดภัยและ
การศึกษา
ประชาชนในเขตตําบลมีความ
สะดวกในการเข้าใช้บริการ
พนักงานส่วนตําบลสามารถ
ส่วนการศึกษา
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์

50,000 50,000 เด็กก่อนวัยเรียนได้ร่วมกัน ส่วนการศึกษา
ทํากิจกรรมในวันสําคัญและ ศาสนา
งานประเพณีต่าง ๆ เกิด
พัฒนาการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ
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3.2 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนําสูส่ ัมมาชีพ
ที่

โครงการ

43 สนับสนุนคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

44 สนับสนุนทุนการศึกษา
45 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
ส่งเสริมทางด้านวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ยากจน

เพื่อพัฒนาความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย พัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม
46 จัดศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
นําปัญญาสู่สังคม
ข้าราชการ เด็ก เยาวชน
มีความมั่นคงใน
พระพุทธศาสนาแบบ
บูรณาการ
47 เรียนรู้ศาสนพิธสี ําหรับ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เด็กเยาวชนและผู้นาํ
เยาวชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี
ท้องถิ่น
อันดีงามของชาวพุทธ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ยากจนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
สนับสนุนงบประมาณในการ
จ้างผูช้ ่วยผู้แดเล็กอนุบาล
และสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาความรู้ของเด็ก
ข้าราชการ เด็ก เยาวชน
สนใจที่จะเรียนรู้หลักธรรมจาก
ประสบการณ์จริง
เด็ก เยาวชน สนใจที่จะเรียนรู้
ด้านศาสนพิธี

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
250,000 250,000 250,000 นักเรียนในเขตตําบลดอนตะ
หนินได้เรียนรู้และใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน
80,000

80,000

80,000 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

100,000 100,000 100,000 มีผู้ช่วยผู้แดเล็กอนุบาลและ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาความรู้ของเด็ก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

30,000

30,000

30,000 ข้าราชการ เด็ก เยาวชน
มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สามารถนําหลักธรรมไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วน
การศึกษา

50,000

50,000

50,000 เด็ก เยาวชน ได้ศึกษา
หลักธรรมจากประสบการณ์จริง

ส่วน
การศึกษา
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3.2 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนําสู่สัมมาชีพ
ที่

โครงการ

48 ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชนและผูน้ ําท้องถิ่น
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึ ประสงค์แก่
ประชาชน

49 จัดศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
นําปัญญาสู่สังคม
ข้าราชการ เด็ก เยาวชน
มีความมั่นคงใน
พระพุทธศาสนาแบบบูรณา
การณ์
50 เรียนรู้ศาสนพิธสี ําหรับ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เด็กเยาวชนและผู้นาํ
เยาวชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี
ท้องถิ่น
อันดีงามของชาวพุทธ
51 ฝึกอบรมคุณธรรม
เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
จริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชนและผูน้ ําท้องถิ่น ค่านิยมที่พงึ ประสงค์แก่
ผู้สูงอายุ
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
50,000 50,000 50,000
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน
เขตบริการ อบต.ดอนตะหนิน
ข้าราชการ เด็ก เยาวชน สนใจที่ 30,000 30,000 30,000
จะเรียนรู้หลักธรรมจาก
ประสบการณ์จริง
เด็ก เยาวชน สนใจที่จะเรียนรู้
ด้านศาสนพิธี

50,000

50,000

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ในเขตบริการ อบต.ดอนตะหนิน

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดงี ามนักเรียน
สามารถนําความรู้ทไี่ ด้รับมา
ปรับใช้
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
ข้าราชการ เด็ก เยาวชน
มีความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมสามารถนํา
หลักธรรมไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
50,000 เด็ก เยาวชน ได้ศึกษา
หลักธรรมจากประสบการณ์
จริง
50,000 เยาวชนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดงี ามนักเรียน
สามารถนําความรู้ทไี่ ด้รับมา
ปรับใช้
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

31

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ที่
52
53
54
55

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่
ที่เหมาะสม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยเอดส์ให้มีความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสม
สนับสนุนตามโครงการ
เพื่อให้ประชาชนมี
สายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์กลางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
โครงการ

56 บ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน

เพื่อสงเคราะห์ที่อาศัย
ให้กับผู้อยากไร้ ไร้ที่อยู่
อาศัยในเขตตําบลดอนตะ
หนิน
57 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสําหรับ เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ กายให้กับผู้สูงอายุ
อบต.ดอนตะหนิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.
ดอนตะหนิน
ผู้พิการในเขต
อบต.ดอนตะหนิน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
4,320,000 4,320,000 4,320,000 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

600,000

600,000

600,000 ผู้พิการได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

สํานักปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ใน เขต อบต.
ดอนตะหนิน

12,000

12,000

12,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รบั การดูแล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว

50,000

50,000

สํานักปลัด

ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขต อบต.
ดอนตะหนิน
จัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับ
ผู้สูงอายุ 5 ประเภท

800,000

50,000 ประชาชนมีศูนย์กลางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง
สงเคราะห์ที่อาศัยให้กับผู้อยาก
ไร้ ไร้ที่อยู่อาศัยใน
เขตตําบลดอนตะหนิน
100,000 ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอน
ตะหนินมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง

สํานักปลัด

100,000

-

100,000

ส่วนโยธา
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4.2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ตดิ เชื่อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่

โครงการ

58 ส่งเสริมบทบาทผู้นาํ
สตรี

59 พ่อดีเด่นและแม่ดีเด่น
ประจําตําบล

60 ครอบครัวล้อมรัก
61 ครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม
62 ครอบครัวสีขาว

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกันศักดิ์ศรีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ และความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทสตรีในการบริหาร
และการปกครองการพัฒนา
ทุกระดับ
เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น พ่อและ
แม่ดีเด่นแห่งปี เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในปรากฏแก่สาธารณ และเพื่อให้
ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าที่อันสําคัญยิ่งของผู้ที่เป็นพ่อ
และแม่ดีเด่น
เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก
ในครอบครัว
เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่น
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป็นการป้องกันและแก้ปัญหา
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
สตรีในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน 30,000 30,000 30,000 สตรีมีความเข้าใจเกี่ยวกับศักดิ์ สํานักปลัด
และคุณค่าความเป็นมนุษย์
และความเสมอภาคระหว่าง
หญิงและชายรวมทั้งบทบาท
สตรีในการบริหารและการ
ปกครองเพื่อการพัฒนาทุก
ระดับ
ผู้ที่เป็นพ่อและแม่ ในเขตพื้นที่
100,000 100,000 100,000 ประชาชนในชุมชนรับทราบถึง สํานักปลัด
อบต.ดอนตะหนิน
เกียรติคุณที่พ่อและแม่ได้รับ
จากการกระทําตนเป็นพ่อและ
แม่ดีเด่นแห่งปี

ครอบครัวในเขตพื้นที่
อบต.ดอนตะหนิน
ครอบครัวในเขตพื้นที่
อบต.ดอนตะหนิน
ครอบครัวในเขตพื้นที่
อบต.ดอนตะหนิน

300,000 300,000

300,000 ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจและมีสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างกัน
100,000 100,000 100,000 ครอบครัวมีความรักและความ
อบอุ่นมากขึ้น
100,000 100,000 100,000 ครอบครัวมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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4.3 สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผูด้ ้อยโอกาส ผูป้ ่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
63 ส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่
ผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่องและได้เรียนรู้ เข้าใจ
ถึงสิทธิประโยชน์การพึ่งพาตนเอง
64 ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เพื่อให้เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการได้รับการเอาใจใส่อย่าง
คนพิการ
ต่อเนื่องและได้เรียนรู้ เข้าใจถึง
สิทธิประโยชน์การพึ่งพาตนเอง
65 จัดตั้งศูนย์พฒ
ั นา
เพื่อให้ศูนย์ฯทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ครอบครัวในชุมชน
และบริการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สนับสนุนกิจกรรมเด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ

20,000

20,000

20,000 เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
คนพิการได้พฒ
ั นาตนเอง
ให้มีคุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน

สํานักปลัด

จัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว
ในชุมชนตําบลดอนตะหนิน

20,000

10,000

10,000 มีการจัดตั้งศูนย์ฯพร้อมทํา
หน้าที่ให้คําปรึกษาและบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

สํานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรูด้ ้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
66 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มท่อ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทอเสื่อกก
เสื่อกกบ้านโนนนางาม
สร้างอาชีพเสริม มีรายด้าน
พร้อมพัฒนาฝีมือการผลิตให้ดี
ขึ้น
67 ส่งเสริมกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตําบลดอนตะหนิน
ตําบลดอนตะหนินรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
อาชีพเสริม
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนอุดหนุนกลุ่มท่อเสื่อ
กกบ้านโนนนางาม

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
20,000 20,000 20,000 กลุ่มทอเสื่อกกสร้างอาชีพเสริม สํานักปลัด
มีรายด้านพร้อมพัฒนาฝีมือการ
ผลิตให้ดีขึ้น

สนับสนุนอุดหนุนกลุ่มสตรี
กลุ่มอาชีพตําบลดอนตะหนิน

130,000 130,000 130,000 กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพตําบลดอน
ตะหนิน มีรายได้เสริมเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน

สํานักปลัด
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6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
ที่

โครงการ

68 สนับสนุนการทําปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ด ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบตําบล
ดอนตะหนิน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนในตําบลดอน สนับสนุนงบประมาณ
ตะหนิน ได้มีปุ๋ยใช้ในราคาที่ ในทุก ๆ ด้าน
ถูกลงและเป็นการลดรายจ่าย

69 โครงการเกษตรเพื่อการยังชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีปลาและ
พืชผักไว้อุปโภค-บริโภค
70 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี

71 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ประจํา อบต.ดอนตะหนิน

จัดหาพันธุป์ ลาพันธุผ์ ัก
กระถางปลูกผัก
ให้กับเกษตรกรในเขต
อบต.ดอนตะหนิน
เพื่อเกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดี
สนับสนุนงบประมาณในการ
ไว้เป็นพันธุ์
จัดหาพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่
เกษตรกรในตําบลดอนตะ
หนิน
เกษตรกรบ้านสามารถระบาย จัดหาเครื่องสูบน้ําประจํา
ในที่ท่วมขังกักเก็บไว้ในสระ อบต. จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ประโยชน์หรือสูบน้าํ
หน้าแล้งเพื่อใช้ในการเกษตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
200,000
เพิ่มศักยภาพในการผลิตทํา
ให้กลุ่มมีรายได้เสริมและ
ครัวเรือน มีปุ๋ยชีวภาพใน
การทําการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
300,000
ประชาชนมีปลาและพืชผัก
บริโภคที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

500,000

-

-

เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวที่ดี
เป็นแม่พันธุ์

สํานักปลัด

-

200,000

-

เกษตรกรมีเครื่องสูบน้ําไว้
สูบน้าํ ที่ท่วมขังกักเก็บไว้ใน
สระเพื่อใช้ประโยชน์หรือสูบ
น้ําหน้าแล้งเพื่อใช้ใน
การเกษตร

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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6.1 ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
ที่

โครงการ

72 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ในพื้นที่ดนิ เค็มและพันธุ์ไม้
แก่เกษตรกร

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การปรับปรุงดินในการเลือก
พันธุ์พืชในการปลูกในดินเค็ม
และปลูกไม้ไว้อุปโภค-บริโภค
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
ใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

73 ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
ประจําหมู่บา้ น ในเขต
รับผิดชอบ อบต.ดอนตะหนิน
74 โครงการไถกลบตอซังข้าว
เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
ของดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
75 โครงการส่งเสริมการปรับปรุง เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
ดินโดยปุ๋ยหมัก
ของดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการในพื้นที่ อบต.
ดอนตะหนิน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
100,000
พื้นที่ตําบลดอนตะหนินมีสีเขียว สํานักปลัด
ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ ัตว์และต้นกําเนินน้ํา

ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
ประจําหมู่บา้ น

100,000

ประชาชนมีแก๊สชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือนลดรายในครัวเรือน

สํานักปลัด

รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวใน
พื้นที่ อบต. ดอนตะหนิน
รณรงค์การปรับปรุงดินโดย
ปลูกถั่วเหลืองหลังการ
เก็บเกี่ยวในพื้นที่
อบต. ดอนตะหนิน

200,000 100,000 100,000 ดินในพื้นที่ตําบลดอนตะหนิน
มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ
50,000 50,000 50,000 ดินในพื้นที่ตําบลดอนตะหนิน
มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด
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7. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพืน้ บ้าน
ที่

โครงการ

76 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาเพื่อ
ประชาชนได้มีใช้เวลาว่างในการ บริการวัสดุอุปกรณ์แก่เด็ก
เล่นกีฬา ออกกําลังกาย
เยาวชน ประชาชนทั้ง 13
หมู่บ้านและ 4 โรงเรียน
ในเขต อบต.

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
100,000 100,000 100,000 เยาวชนได้พฒ
ั นาทักษะ
ส่วน
ความรู้ ความสามารถด้าน การศึกษา
การกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

7.2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
77 ส่งเสริมให้ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ส่งเสริมให้ประชาชน
80,000 80,000 80,000
ออกกําลังกาย
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
ออกกําลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด
โดยการเต้นแอโรบิก
78 สนับสนุนงบประมาณในการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
สนับสนุนงบประมาณในการเข้า 80,000 80,000 80,000
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน่
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน่
ห่างไกลยาเสพติด เชื่อม
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอืน่
79 สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาดอนตะหนินเกมส์
(กีฬาต้านยาเสพติด)

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
ห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา
ดอนตะหนินเกมส์
จํานวน 1 ครั้งต่อปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ส่วน
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกล
การศึกษา
ยาเสพติด
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ส่วน
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกล
การศึกษา
ยาเสพติด เชื่อม
ความสัมพันธ์
กับหน่วยงานอื่น
120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ส่วน
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกล
การศึกษา
ยาเสพติด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
8.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้าํ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี ทุกเรื่องได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
ที่

โครงการ

80 จัดซื้อถังขยะ
81 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจําหมูบ่ ้าน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีถังขยะ
จัดหาถังขยะให้แต่ละครัวเรือน
รองรับขยะในแต่ละครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบของ อบต.
ดอนตะหนิน
เพื่อให้ประชาชนมีที่เผาขยะ ก่อสร้างเตาเผาขยะประจํา
ประจําหมู่บา้ น
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
400,000
ประชาชนมีถังขยะรองรับขยะ
ในแต่ละครัวเรือนลดการระบาด
ของเชื้อโรค
100,000
ประชาชนมีที่เผาขยะประจํา
หมู่บ้านเพื่อลดปัญหาขยะใน
ครัวเรือน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ส่วนโยธา

8.2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์
ที่

โครงการ

82 ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีจํานวน
มากขึ้น ทดแทนส่วนที่
หายไปพร้อมรักษาคันดินโดย
การปลูกหญ้าแฝก

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะและ 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินใน
อบต. ดอนตะหนินมีสีเขียว
เขตรับผิดชอบของ
เพิม่ มากขึ้น
อบต. ดอนตะหนิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

83 ขุดลอกสระหนองเตย
บ้านทองหลางน้อย
84 ขุดลอกลําคลองอีสาน
เขียวบ้านทองหลางน้อย
ใต้ฝาย (นายเกิด – นาง
ใจ)

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าํ เพื่ออุปโภคบริโภค
เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้ํ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกสระหนองเตยพร้อมขยาย
ความกว้าง 4 เมตร ความลึก 1.5
เมตรยาว 50 เมตร
ขุดลอกลําคลองอิสานเขียว
จากบ้านนายเกิด-บ้านนางใจ
กว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร
ยาว 1,000 เมตร บ้านทองหลาง
น้อย
ขุดลอกคลองกว้าง 20 เมตร
ลึก 2.5 เมตร ยาว 800 เมตร

85 ขุดลอกคลองหนองยาว
ท่าอาบ บ้านศรีรักษา

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
การเกษตร

86 ขุดลอกคลองหนองนก
ออก พร้อมกั้นแนวเขต
บ้านน้ําบ่า

เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตรที่ ขุดลอกคลองอีสานเขียว
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
กว้าง 16 เมตร ลึก 3 เมตรยาว
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้ํ
2,000 เมตร พร้อมกลั้นแนวเขต
ล้อมรอบ
เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตรที่ ขุดคลองกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000
เพียงพอ และเป็นเส้นทาง เมตร ลึก 1 เมตร
ส่งน้าํ ให้แก่เกษตรกร

87 ขุดคลองส่งน้าํ บ้านกู่ลาํ
ห้วยกุดตะโพธิ์ – หนอง
แดง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
800,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึงตลอดทัง้ ปี
600,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ
และเพื่อการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
-

650,000

-

3,000,000

-

-

ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ
และเพื่อการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ
และเพื่อการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
ราษฎรมีน้ําสําหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

40

9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

88 ขุดลอกหนองแดง บ้านกู่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น

90 ขุดลอกลําห้วยวังกะจะ
บ้านกู่

เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้ํ
เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้ํ
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
การเกษตร

91 ขุดลอกคลองส่งน้ําบ้าน
ดอนกุดตะโพธิ์

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
การเกษตร

92 ขุดลอกสระน้ําประปา
บ้านดอนตะหนิน

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าํ เพื่ออุปโภคบริโภค
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าํ เพื่ออุปโภคบริโภค
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
การเกษตร

89 ขุดลอกหนองเรือ
บ้านกู่

93 ขุดลอกสระหนองเตย
บ้านทองหลางน้อย
94 ขุดลอกลําห้วยกระเบื้อง
บ้านกระเบื้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขุดลอกหนองแดง บ้านกู่
3,000,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
กว้าง 16 เมตร ลึก 3 เมตร
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
ยาว 2,000 เมตร
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
ขุดลอกหนองเรือ บ้านกู่
3,000,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
กว้าง 16 เมตร ลึก 3 เมตร
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
ยาว 2,000 เมตร
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
ขุดลอกคลองส่งน้ํา
1,200,000 ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
กว้าง 25 เมตร ลึก 1 เมตร
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
ยาว 1,200 เมตร
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
ขุดลอกคลองส่งน้ํา
300,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
กว้าง 4 เมตร ลึก 1.5 เมตร
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
ยาว 900 เมตร
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
ขุดลอกสระน้ําประปาพร้อมขยาย 230,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
ความกว้าง 4 เมตร ความลึก
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
1.5 เมตร ยาว 50 เมตร
ทั่วถึงตลอดทั้งปี
ขุดลอกสระหนองเตยพร้อมขยาย 230,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
ความกว้าง 4 เมตร ความลึก
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
1.5 เมตรยาว 50 เมตร
ทั่วถึงตลอดทั้งปี
ขุดลอกลําห้วยกระเบื้อง บ้าน
2,000,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
กระเบื้องระยะทาง 4,000 เมตร
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
กว้าง 16 เมตร ลึก 2.5เมตร
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้าํ คลองน้าํ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

95

ขุดลอกคลองศรีรักษา
บ้านศรีรักษา ใต้ฝายกัก
เก็บน้ําลําดับที่ 2 (บ้าน
กรวย)
ขุดลอกคลองส่งน้ํา หนอง
ขาม-โศกแซง
บ้านโคกน้อย
ขุดลอกหนองระเริง
บ้านเกาะ

96
97
98

ขุดลอกสระน้ําประปา
บ้านทองหลาง

99

ขุดลอกสระใหม่
พร้อมกั้นแนวเขต
บ้านโนนนางาม
100 ขุดลอกคลองอีสานเขียว
บ้านโนนนางาม
101 ขุดขยายสระน้าํ ประปา
บ้านเกาะ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองกว้าง 20 เมตร
ยาว 2,500 เมตร ลึก 3
เมตร หลังฝายกว้าง 3 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
600,000

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
การเกษตร

ขุดลอกคลองส่งน้ํา
กว้าง 2 เมตร ลึก 2
เมตร ยาว 2,000 เมตร
ขุดลอกหนองระเริงบ้าน
เกาะ 48 ไร่

300,000

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
การเกษตร

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ขุดลอกสระน้ําประปา
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค
กว้าง 20 เมตร ยาว 20
เมตรลึก 4 เมตร
เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตรที่ ขุดลอกสระน้ํา ขนาด 3
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
ไร่ ลึก 8 เมตร
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้ํ
เพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตรที่ ขุดลอกคลองอีสานเขียว
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
กว้าง 15 เมตร ลึก 3
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้ํ
เมตรยาว 2,000 เมตร
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าํ เพื่อ
ขุดขยายสระน้าํ ประปา
การเกษตร

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
3,000,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
50,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง
ตลอดทั้งปี
200,000 ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
2,800,000 ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
2,700,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้าํ คลองน้าํ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
102 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด
ประปาในหมู่บ้าน
ของระบบประปาและ
บ้านทองหลางน้อย
ปรับปรุงคุณภาพน้าํ ให้
สามารถอุปโภค-บริโภค
103 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด
ประปาในหมู่บ้าน
ของระบบประปาและ
บ้านกระเบื้อง
ปรับปรุงคุณภาพน้าํ ให้
สามารถอุปโภค-บริโภค
104 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด
ประปาในหมู่บ้าน
ของระบบประปาและ
บ้านโนนนางาม
ปรับปรุงคุณภาพน้าํ ให้
สามารถอุปโภค-บริโภค
105 ก่อสร้างขยายท่อเมน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
ระบบประปาในหมู่บา้ น แคลนน้าํ อุปโภค บริโภค
บ้านโคกน้อย
ให้กับราษฎร
106 ก่อสร้างระบบประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
ในหมู่บ้านน้ําบ่า
แคลนน้าํ อุปโภค บริโภค
ให้กับราษฎร
107 ก่อสร้างระบบประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
ในหมู่บ้านดอนรี
แคลนน้าํ อุปโภค บริโภค
ให้กับราษฎร
108 ก่อสร้างระบบประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
ในหมู่บ้านเกาะ
แคลนน้าํ อุปโภค บริโภค
ให้กับราษฎร
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง
พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ชํารุดเสียหาย
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง
พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ชํารุดเสียหาย
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง
พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ชํารุดเสียหาย
ก่อสร้างขยายท่อเมนระบบ
ประปาในหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
150,000
ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

150,000

-

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ส่วนโยธา

150,000

-

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ส่วนโยธา

50,000

-

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ส่วนโยธา

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง

1,000,000

-

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ส่วนโยธา

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง

1,000,000

-

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ส่วนโยธา

ก่อสร้างระบบประปา
1,000,000
หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง
แทนระบบประปาเดิมทีช่ ํารุด

-

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มีนา้ํ ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ส่วนโยธา
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9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้าํ คลองน้าํ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

109 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
บ้านกู่
110 ก่อสร้างฝายน้ําล้น
บ้านเกาะ
111 ก่อสร้างฝายน้ําล้น
คลองหนองเรือ บ้านกู่
112 ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
บ้านดอนรี
113 ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
บ้านกระเบื้อง
114 ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
บ้านโนนนางาม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้
ในการเกษตร เพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้
ในการเกษตร เพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้
ในการเกษตร เพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้ในการ
ผลิตพืชผลทางด้านการ
เกษตรกรรม ทําให้ราษฎรมี
ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้ในการ
ผลิตพืชผลทางด้านการ
เกษตรกรรม ทําให้ราษฎรมี
ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้ในการ
ผลิตพืชผลทางด้านการ
เกษตรกรรม ทําให้ราษฎรมี
ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
ขนาดกว้าง 2 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร
ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
โดยเพิ่มสันฝายให้สูงขึ้น
ให้สามารถกักเก็บน้ําได้
พร้อมปรับระดับคันคู
ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
ให้สามารถกักเก็บน้ําได้
พร้อมปรับระดับคันคู

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1,800,000
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
700,000 ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
700,000 ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
300,000
ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ด้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี และน้าํ ไม่ท่วมขัง
300,000

-

-

ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ด้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี และน้าํ ไม่ท่วมขัง

ส่วนโยธา

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา
โดยลดขนาดความสูงของ
ฝายลง 60เซนติเมตร
ให้สามรถกักเก็บน้ําได้
พร้อมปรับระดับคันคู

300,000

-

-

ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ด้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี และน้าํ ไม่ท่วมขัง

ส่วนโยธา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้าํ คลองน้าํ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

115 ต่อเติมฝายน้ําล้น บ้าน
ดอนรี
116 ซ่อมแซมสะพานข้าม
ลําห้วยบ้านโนนนางาม
117 วางท่อระบายน้าํ
ข้ามเหมือง บ้านน้าํ บ่า

118 ก่อสร้างคลองส่งน้าํ
บ้านน้ําบ่า

119 ก่อสร้างคลองส่งน้าํ
หนองขาม-โศกแซง บ้าน
โคกน้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภัยใน
การข้ามลําห้วย
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทําให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทําให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทําให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมสะพานไม้
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 35 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
100,000
200,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ราษฎรมีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต
ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ด้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ
น้ําไม่ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

วางท่อระบายน้าํ ข้าม
เหมือง เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร รวม
ระยะทาง100 เมตร

-

300,000

-

ก่อสร้างคลองส่งน้าํ
คอนกรีตจากขาดถึงคลอง
น้ําบ่า กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 1,000 บาท

900,000

-

-

ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ด้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ
น้ําไม่ท่วมขัง

ส่วนโยธา

ก่อสร้างคลองส่งน้าํ
ระยะทาง 1,000 เมตร
กว้าง 2 เมตร

-

-

ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ด้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ
น้ําไม่ท่วมขัง

ส่วนโยธา

300,000

ส่วนโยธา
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9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้าํ คลองน้าํ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

120 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
บ้านดอนรี
121 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
บ้านกระเบื้อง
122 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลําห้วย
บ้านทองหลางน้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
น้ําใช้ในการเกษตร
เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
น้ําใช้ในการเกษตร
เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย

123 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลําห้วย
บ้านน้ําบ่า

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย

124 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลําห้วย
บ้านกู่

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย

125 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 16 เมตร
กักเก็บน้ําสูง 2 เมตร
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 16 เมตร
กักเก็บน้ําสูง 2 เมตร
ก่อสร้างสะพาน คสล. ทิศ
ตะวันออกบ้าน ขนาดกว้าง
6 เมตร ระยะทาง 40
เมตรพร้อมทางเท้าข้างละ
0.50 เมตร
สะพาน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 30
เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ
0.50 เมตร
สะพาน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 30
เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ
0.50 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าํ
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
700,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

-

700,000

-

ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

-

2,800,000

-

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต

ส่วนโยธา

-

-

400,000

ส่วนโยธา

1,500,000

-

-

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต

-

400,000

-

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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9.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้าํ คลองน้าํ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ที่

โครงการ

126 ก่อสร้างราวสะพานเหล็ก
ข้ามลําห้วย บ้านดอนรี
127 ขุดลอกรางระบายน้ําฝั่ง
ตรงข้ามบ้านกรวยติดกับ
สระหนองเตย
128 ก่อสร้างราวสะพานเหล็ก
ข้ามลําห้วย บ้านเกาะ
129 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลําห้วย
บ้านดอนรี
130 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้านดอนรี

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างราวสะพานเหล็ก
ข้ามลําห้วย

เพื่อให้สามารถระบายน้าํ ขุดลอกรางระบายน้ํายาว
ได้สะดวกขึ้นไม่ให้น้ําขัง 200 เมตร พร้อมวางท่อ 3
จุด
เพื่อให้การคมนาคม
ก่อสร้างราวสะพานเหล็ก
สะดวกและปลอดภัย
ข้ามลําห้วย
เพื่อให้การคมนาคม
ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวกและปลอดภัย
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 30 เมตร พร้อม
ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร
เพื่อให้การคมนาคม
ก่อสร้างรางระบายน้าํ
สะดวกและปลอดภัย
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
100,000
250,000

-

-

100,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย
น้ําไหลสะดวกระบายได้เร็วไม่
มีน้ําท่วมขัง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย
1,500,000 การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต
400,000
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

131 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
รูปคางหมู ภายใน
หมู่บ้านกระเบื้อง
132 วางท่อระบายจาก
ลําห้วยกระเบื้องเข้า
สระประปาหมู่บา้ น
บ้านกระเบื้อง
133 ก่อสร้างทางระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ทองหลางน้อย
134 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
น้ําบ่า
135 ก่อสร้างทางระบายน้ํา
จากลําห้วยกระเบื้องหนองสําโรง(ประปา
หมู่บ้าน)
136 วางท่อระบาย
หนองระเริง
บ้านเกาะ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อระบายน้าํ ในหมู่บ้าน
เพื่อกักเก็บในสระประปา
หมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อระบายน้าํ ในหมู่บ้าน
เพื่อกักเก็บในหนองระเริง
เพื่ออุปโภค-บริโภค และ
ทําการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างทางระบายน้ําคอนกรีต
พร้อมบ่อพักน้ํา ขนาดความกว้างปากราง
0.50 เมตร รวมระยะทาง 500 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
500,000
ขังภายในหมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

-

300,000

-

เพื่อให้เกษตรกร

ส่วนโยธา

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คอนกรีต
ทิศตะวันตก-สามแยกทิศตะวันออก
ขนาดความกว้างปากราง 0.50 เมตร
รวมระยะทาง 500 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าํ คอนกรีต
ขนาดความกว้างปากราง 0.50 เมตร
จากบ้านนางเพชร-นางพูน
รวมระยะทาง 50 เมตร
ก่อสร้างทางระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
รวมระยะทาง 400 เมตร

300,000

-

-

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

-

50,000

-

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

400,000

-

-

ส่วนโยธา

วางท่อระบายน้าํ 7 จุดๆละ 5 ท่อน

-

100,000

-

ประชาชนได้มนี ้ําไว้ใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี
และน้าํ ไม่ท่วมขัง
เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้าํ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
20 ซม. ยาว 800 เมตร จํานวน 80
ท่อน

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

137 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนนางาม
138 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกน้อย
139 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกสะอาด
140 ก่อสร้างรางระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านดอนตะ
หนิน
ถนนดิน ถนนหินคลุก
141 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านทองหลางน้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร
เพื่อการไหลระบายของน้าํ
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้าํ คอนกรีต
ขนาดความกว้างปากราง 0.50 เมตร
รวมระยะทาง 1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
700,000
เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คอนกรีต
ขนาดความกว้างปากราง 0.50 เมตร
รวมระยะทาง 900 เมตร

700,000

-

-

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คอนกรีต
ขนาดความกว้างปากราง 0.75 เมตร
รวมระยะทาง 700 เมตร

700,000

-

-

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายศาลา-สะพาน
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คอนกรีต ขนาด
ความก้างปากราง 0.50 เมตร ยาว
เมตร
-

70,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

ถนนดิน ถนนหินคลุก
142 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านศรีรักษา

143

144

145
146

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

500,000
ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากทางหลวงชนบท-ตะวันออกบ้าน
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนสาย
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนหินคลุก(เดิมเป็นถนนดิน)
200,000
บ้านเกาะ-บ้านน้ําบ่า
คมนาคมสัญจรไปมาได้
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร
สะดวกรวดเร็ว
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางใย-บ้าน
50,000
น้ําบ่า
คมนาคมสัญจรไปมาได้
นางอุทัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 4
สะดวกรวดเร็ว
เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดินบ้านกู่ – เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
บ้านโคกกลาง
เพื่อขนผลิตทางการเกษตร 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ก่อสร้างถนนดินบ้าน
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ดอนกุดตะโพธิ์
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนสามารถขนย้าย
ผลผลิตได้สะดวกรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่
147

148

149
150

151

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนสายดอน
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร
(บ้านกู่)
การสัญจรขนส่งสินค้า
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร
การเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรพร้อมวางท่อ 3
จุดๆละ 5 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
แน่น
ก่อสร้างถนนสายทาง
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร
หลวง-ดอนกุดตะโพธิ์
การสัญจรขนส่งสินค้า
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร
การเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
พร้อมวางท่อ 3 จุดๆละ 5 ท่อน
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน สาย เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง
บ้านดอนกุดตะโพธิ-์
คมนาคมสัญจรไปมาได้
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อม
สํานักสงฆ์
สะดวกรวดเร็ว
วางท่อ 3 จุดๆละ 4 ท่อน
ปรับปรุงถนนดิน สาย เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา
สามแยกด้านทิศใต้-ทิศ คมนาคมสัญจรไปมาได้
0.20 เซนติเมตร พร้อมวางท่อ 4
เหนือ
หมู่บ้านดอน สะดวกรวดเร็ว
จุดๆละ 5 ท่อน เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
กุดตะโพธิ์
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนรี
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
การสัญจรขนส่งสินค้า
สายตะวันออกบ้าน-ฝายน้าํ ล้น
ดอนรี
การเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ประชาชนในพื้นที่และ
200,000
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

-

180,000

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

ส่วนโยธา

480,000

-

-

ส่วนโยธา

200,000

-

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

200,000

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

152 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนรี
153 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนรี
154 ปรับปรุงถนนดิน สาย
โรงเรียน-จดเขตตําบล
เสมาใหญ่ บ้าน
กระเบื้อง
155 ปรับปรุงถนนดิน สาย
ลําห้วยดอนรี-ถนน
รพช.(บัวใหญ่-โนนตา
เถร)
บ้านกระเบื้อง
156 ปรับปรุงถนนดิน
บ้านโคกสะอาด

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนรี
การสัญจรขนส่งสินค้า
สายศาลากระเบื้อง-นาตานัน
การเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนรี
การสัญจรขนส่งสินค้า
สายนาตานัน-นานายบัวสี
การเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ยกระดับถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร
คมนาคมสัญจรไปมาได้
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
สะดวกรวดเร็ว
เมตร
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ยกระดับถนนกว้าง 4 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
500,000
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

ส่วนโยธา

400,000

-

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

-

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

2,200,000

-

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

พร้อมเกรดเกลีย่ บดทับแน่น

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร
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160 ปรับปรุงถนนดิน
สายปูตา -บ้านโคกเพ็ด
บ้านโคกสะอาด

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 130
เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ (ติดริมบึง
บ้านหนองพานปาน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น

161 ปรับปรุงถนนสาย
ดอนป่าช้า-บ้านน้าํ บ่า
บ้านเกาะ
162 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านเกาะ-ห้วยวังหิน
บ้านเกาะ
163 ปรับปรุงถนนสาย
สะพานบ้านเกาะ-วัด
หนองม่วง บ้านเกาะ

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น

ที่

โครงการ

157 ปรับปรุงถนนดิน
บ้านโคกสะอาด
158 ปรับปรุงถนนดิน
บ้านโคกสะอาด
159 ปรับปรุงถนนดิน
บ้านโคกสะอาด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
ประชาชนในพื้นที่และ
2,200,000
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
2,200,000
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
2,200,000
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่และ
550,000
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
150,000

-

200,000

-

300,000

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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ที่
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164 ก่อสร้างถนนดิน
สายหนองแก
บ้านโนนนางาม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

165 ก่อสร้างถนนดิน
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

166 ก่อสร้างถนนดิน
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

167 ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดินสายหนองแก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน สายเลียบคลอง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน สายตะวันตกบ้าน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านตา
อินทร์-บ้านตาแก้ว ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกรด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
400,000
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

400,000

-

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกลอดภัย

ส่วนโยธา

-

200,000

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกลอดภัย

ส่วนโยธา

-

-

100,000 ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

500,000

-

เกลี่ยบดทับแน่น

168 ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บา้ น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น

-

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่
169

170

171

172

173

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี
500,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนลูกรัง จากสามแยก
บ้านโนนนางาม
คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก นาตาแก้ว-นาตาสร้อย
รวดเร็ว
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนสายสามแยก เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร
500,000
โศกแซง-หนองนาด บ้าน คมนาคมสัญจรไปมาได้
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
โคกน้อย
สะดวกรวดเร็ว
พร้อมวางท่อ 2 จุดๆละ 8 ท่อน
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนสายติดคลอง เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร
500,000
สายหนองขาม-หนองแวง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
บ้านโคกน้อย
สะดวกรวดเร็ว
พร้อมวางท่อ 2 จุดๆละ 8 ท่อน
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร 850,000
บ้านกรวยด้านทิศตะวันตก สัญจรขนส่งสินค้า การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
บ้านไปยังบ้านเกาะ
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ 3
จุด เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนสายบ้านกรวย- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร
800,000
บ้านเกาะ (บ้านเกาะ)
สัญจรขนส่งสินค้า การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
3 จุดๆละ 5 ท่อนเกรดเกลี่ยบดทับ
แน่น
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2557
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-

-
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

ถนนคอนกรีต
174 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
อาคารสํานักงาน อบต.

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

175 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน
บ้านทองหลางน้อย

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ น
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
700 เมตร หนา 0.15 เมตร

176 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน
บ้านทองหลางน้อย

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

177 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน
บ้านทองหลางน้อย

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

178 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

179 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. สายประตูวดั โรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
หลอง-บ้านนายสมาน ขนาดกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก
ตะวันออก-ตะวันตกบ้าน
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
400 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาปาก
ทาง-สามแยกตะวันตกหมู่บ้านขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800
เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
70,000
1,000,000

-

-

250,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รบั ความ
สะดวก
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

250,000 ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

-

-

800,000

-

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

ส่วนโยธา

-

1,600,000

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

ถนนคอนกรีต
180 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

181 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

182 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

183 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

184 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ ้าน 300,000
น้ําบ่าจากหน้าวัด-หลังวัด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ นน้าํ
75,000
บ่าจากบ้านนางพัฒน์-นางทะนง
ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ นน้าํ
60,000
บ่า จากบ้านนางทะนง-นายน่วม
ขนาดกว้าง 1 เมตร ระยะทาง
120 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
300,000
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า
จากบ้านนางแฉล้ม- บ้านนายเบ้า
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
150 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ นน้าํ
75,000
บ่า จากบ้านนางอรุณ- บ้านนายแดง
ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
40 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

185 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านน้าํ บ่า

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

186 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

187 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

188 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

189 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ น
น้ําบ่า จากบ้านนาพันธ์- บ้านนาง
ชอบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ะยะทาง
100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ระยะที่ 1
สายรอบบ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ระยะที่ 2
สายรอบบ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ระยะที่ 3
สายกลางบ้าน ขนาดกว้าง 2.5
เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ระยะที่ 4
สายกลางบ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
200,000
ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

1,400,000

-

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

800,000

-

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

-

200,000 ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

-

200,000 ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

190 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

191 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

192 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

193 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

194 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

195 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ระยะที่ 5
สายกลางบ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนนางเพียบ ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางรําไพทางหลวงชนบท ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางโอบ้านนายประหยัด ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 70 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางต้มสระใน ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายสระใน-บ้าน
นายสําเริง ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
200,000 ราษฎรจะได้มีความ
ส่วนโยธา
สะดวกในการสัญจรไป-มา
225,000

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร ไปมา

ส่วนโยธา

300,000

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

140,000 ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

-

-

110,000

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

110,000

-

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา
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ที่
196
197
198
199

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่
คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่
คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่
คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
บ้านดอนตะหนิน – บ้าน คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก
เกาะ
รวดเร็ว
โครงการ

200 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านดอนตะ
หนิน ไปสระน้ําประปา
201 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

202 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางตุ่น-บ้าน
105,000
นางคง ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
70 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชุบ –
บ้านนางแสง กว้าง ? เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุพจน์ –
บ้านนางเหมือน กว้าง ? เมตร ยาว 60
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนตะหนิน
4,000,000
– บ้านเกาะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร
60,000
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ น
โนนนางามสายหน้าโรงเรียน-สามแยก
สวนตารัตน์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระระหุ่ง
บ้านโนนนางาม(ตาแพง-ยายจ่อย)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 70
เมตร หนา 0.15 เมตร

-

2,500,000

-

140,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการ สัญจร
ไป-มา
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการ สัญจร
ไป-มา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

203 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่
บ้านโนนนางาม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

204 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านโนนนางาม คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
205 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านโนนนางาม คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
206 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านโนนนางาม คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
207 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน
ดอนตะหนิน

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.บ้านโนนนางาม
บ้านตาจันท์-นาตาเพิ่ม ขนาดกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ถนน คสล. จากบ้านนางปา-บ้าน
นางเวียน ขนาดกว้าง 5 เมตร
ระยะทาง
200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนน คสล. จากบ้านนางเฉลียวบ้านนายดม
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
70 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนน คสล. จากบ้านนายเคนบ้านนายวุฒิ
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
200,000
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการ สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

-

-

100,000 ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

-

100,000 ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

-

100,000 ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

-

2,000,000

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา
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208 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนรี

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

209 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนรี

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

210 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนรี

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

211 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านกระเบื้อง

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

212 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกน้อย สายโคก
น้อย-วัดโคกเสี่ยว

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี
ซอยชวนชม ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี
ซอยสวัสดิ์ศรี ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี
ซอยตะวันตก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
250 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต 2 ข้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
2,000,000
ราษฎรจะได้มีความ
ส่วนโยธา
สะดวกในการสัญจรไป-มา

2,000,000

-

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

2,000,000

-

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

800,000

-

-

ส่วนโยธา

1,000,000

-

-

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
พร้อมลดภาวะน้าท่วมขัง
เวลาหน้าฝน
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา
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โครงการ

213 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกน้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

214 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

215 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

216 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

217 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

218 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อ 4 จุดๆละ 8
ท่อน
ก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน
บ้านโคกสะอาด ขนาดกว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.จากคุ้มที่ 4-คุ้มที่ 5
บ้านโคกสะอาด ขนาดกว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ 4 บ้าน
โคกสะอาด ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ 5 จาก
คุ้มที่ 4 - ถนนปู่ตา (ทิศใต้ติดหนอง
พรานปาน) บ้านโคกสะอาด ขนาดกว้าง
3 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ทิศเหนือ-ทิศใต้
บ้านโคกสะอาด ขนาดกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 530 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
1,500,000
ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
500,000

-

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

600,000

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

200,000

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

750,000

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

1,600,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

219 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกรวย – บ้าน
ดอนตะหนิน

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

2,000,000

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

220 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านเกาะบ้านดอนตะหนิน

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. (เดิมเป็นถนนดิน)
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

4,000,000

221 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านเกาะ

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

222 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านเกาะ

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเกาะ
สายบ้านนายประจวบ-สระหนองหัวลิง
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15
เมตร
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเกาะ
สายบ้านนายเสนีย-์ สระหนองหัวลิง
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15
เมตร
ถนน คสล. สายสามแยกบ้าน
นายเปลื้อง-นายสงัด
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15
เมตรระยะทาง 600 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 2 จุด

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย
ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ที่

โครงการ

223 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
สายสามแยกบ้านดอน คมนาคมสัญจรไปมาได้
กุดตะโพธิ์
สะดวกรวดเร็ว

600,000

400,000

-

600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

- ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557
1,300,000
- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
224 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
สายเข้าหมู่บ้านทางทิศ คมนาคมสัญจรไปมาได้
ใต้บ้านดอนกุดตะโพธิ์ สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อ 2 จุด

225 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกรวย-บ้าน
ดอนตะหนิน

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15
เมตร

-

-

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE
SEAL
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6,000
เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE
SEAL

12,000,000

-

-

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

5,000,000

-

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

200,000

-

เพื่อราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

ถนนลาดยาง
226 ก่อสร้างถนนลาดยาง
CAPE SEAL สาย
บ้านน้ําบ่า-บ้านโนนนา
งาม
227 ก่อสร้างถนนลาดยาง
CAPE SEAL จาก
สามแยกโศกแซง-โคก
น้อย-โคกสะอาด
บ้านโคกน้อย
228 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านโนนนางาม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านโนนนางาม

-

2,000,000 ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

229 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านโคกสะอาด

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

สิ่งก่อสร้างอื่น
230 ก่อสร้างเสาธงประจําอบต. เพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดี
ดอนตะหนิน
ในชาติ
231 ก่อสร้างศาลาประชาคม
บ้านทองหลางน้อย

เพื่อให้เป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชน
232 ก่อสร้างศาลาประชาคม
เพื่อให้เป็นสถานที่ในการจัด
บ้านน้ําบ่า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชน
233 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีโรงเลี้ยงสัตว์
และเก็บวัสดุทาง
และเก็บวัสดุที่มนั่ คงถาวร
การเกษตร บ้านน้าํ บ่า
ประจําหมู่บา้ น
234 ก่อสร้างโรงจอดรถ
เพื่อมีสถานที่จอดรถที่มี
มาตรฐานมัน่ คงถาวร
235 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
อบต.

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
อบต. ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านโคกสะอาด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
200,000
เพื่อราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา

ก่อสร้างเสาธงประจํา
อบต.ดอนตะหนิน
จํานวน 1 แห่ง
ศาลาขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร

70,000

ศาลาขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร
ก่อสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง
ก่อสร้างโรงจอดรถ จํานวน 1
หลัง ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด
ปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้างให้
มีความมั่นคงถาวรมัน่ คง

-

-

ประชาชนและพนนักงาน
ส่วนตําบลมีศนู ย์รวมในการ
แสดงถึงความจงรักภัคดี
700,000
ชุมชนมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
อย่างสะดวกขึ้น
700,000 ชุมชนมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
อย่างสะดวกขึ้น
100,000
ชุมชนมีสถานที่เลี้ยงสัตว์
และเก็บวัสดุทางการเกษตร
ประจําหมู่บา้ น
100,000
มีสถานที่จอดรถที่มี
มาตรฐานมัน่ คงถาวร เป็น
สัดส่วน
1,000,000 500,000 300,000 ประชาชนผู้มารับบริการมี
ความสะดวกสบายรวดเร็ว
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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9.2 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้าํ และการ ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ที่

โครงการ

236 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระบ้านกู่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระหนองแดง
มีความสะอาดร่มรื่นเหมาะสมใน
การพักผ่อน

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน ส่วนโยธา
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระบ้านกู่พร้อม
100,000
หย่อนใจ ออกกําลังกายที่
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เหมาะสม

9.3 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
ที่

โครงการ

237 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระหนองเตย
(บ้านทองหลางน้อย)
238 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหมู่บ้านดอนรี

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระหนองเตย
มีความสะอาดร่มรื่นเหมาะสมใน
การพักผ่อน
เพื่อให้ภูมิทัศน์ของบ้านดอนรีมี
ความสะอาดเป็นระเบียบพร้อม
กับสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ
มาใช้ในการดําเนินชีวิต
เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระหนองเตย
มีความสะอาดร่มรื่นเหมาะสมใน
การพักผ่อน

239 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้าํ ศาลา
ทิศตะวันออก บ้าน
กระเบื้อง
240 ก่อสร้างลานสุขภาพพร้อม เพื่อทําลานออกกําลังกายต้านภัย
อุปกรณ์ออกกําลังกาย
ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย
พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหมู่บ้านดอนรีพร้อมจัดหา
กระถางปลูกผักในครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
100,000
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน ส่วนโยธา
หย่อนใจ ออกกําลังกายที่
เหมาะสม
- 50,000 หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่มีผัก
สํานักปลัด
สวนครัวไว้บริโภคใน
ครัวเรือน

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย
พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

100,000

-

-

ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ออกกําลังกายที่
เหมาะสม

ส่วนโยธา

ก่อสร้างลานสุขภาพพร้อม
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

500,000

-

-

ประชาชนและเยาวชนมี
สถานทีส่ ําหรับการออก
กําลังกายและสันทนาการ
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน

ส่วนโยธา
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9.4 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
ที่

โครงการ

241 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติด บ้านกระเบื้อง
242 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติด บ้านกู่
243 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติด

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และ ก่อสร้างลานกีฬา จํานวน 1
ออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติด สนาม ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และ ก่อสร้างลานกีฬา จํานวน 1
ออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติด สนาม ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และ ก่อสร้างสนามฟุตซอล จํานวน
ออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติด 2 สนาม ก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล จํานวน 1 สนาม
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ประชาชนและเยาวชนมี
600,000
สถานทีส่ ําหรับเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน
ประชาชนและเยาวชนมี
600,000
สถานทีส่ ําหรับเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน
600,000
ประชาชนและเยาวชนมี
สถานทีส่ ําหรับเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
300,000
มีป้ายบอกแนวเขต อบต.
ดอนตะหนิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

9.5 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
ที่

โครงการ

244 จัดทําป้ายแสดงแนวเขต
อบต.
245 สนับสนุนโครงการรังวัด
เขตตําบลและที่
สาธาณะประโยชน์

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําป้ายแสดงแนวเขต อบต. จัดทําป้ายแสดงแนวเขต
ดอนตะหนิน
อบต.ดอนตะหนิน จํานวน 10
ป้าย
เพื่อชี้และแสดงแนวเขตตําบล จัดระเบียบเขตตําบลดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
พร้อมบอกรายละเอียดตําบล

200,000

-

-

ตําบลดอนตะหนินมีแนว
เขต
ที่ชัดเจนเป็นระเบียบ

ส่วนโยธา
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10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
10.1 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญหาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
246 ก่อสร้างโรงเรือนเก็บวัตถุ เพื่อมีสถานที่เก็บวัตถุ
โบราณ บ้านกระเบื้อง
โบราณที่อาจสูญหายไป
ที่

โครงการ

247 แห่หลวงพ่อแจ้ง
วัดศรีสุภณ บ้าน
ทองหลางน้อย

เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
สร้างโรงเรือนเก็บวัตถุโบราณจํานวน 2,000,000
1 หลัง ขนาดกว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
จัดแห่หลวงพ่อแจ้ง วัดศรีสุภณ
10,000 10,000 10,000
บ้านทองหลางน้อย จํานวน 1 ครั้ง
ต่อปี

248 แห่พระหยกขาว วัดน้ําบ่า เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
บ้านน้ําบ่า
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่

จัดแห่พระหยกขาว วัดน้ําบ่า
บ้านน้ําบ่า จํานวน 1 ครั้งต่อปี

10,000

10,000

10,000

249 แห่หลวงพ่อขาว
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
บ้านกู่

เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่

จัดแห่หลวงพ่อขาว วัดศรีจันทร์
เจริญธรรม จํานวน 1 ครั้งต่อปี

10,000

10,000

10,000

250 แห่หลวงพ่อวัดชัยศิริชัย
บ้านโคกสะอาด

เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่

จัดแห่หลวงวัดชัยศิริ บ้านโคกสะอาด
จํานวน 1 ครั้งต่อปี

10,000

10,000

10,000

251 แห่หลวงพ่อ พระ
ประธาน
วัดบ้านกระเบื้อง

เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมอันเก่าแก่

จัดแห่หลวงพ่อ วัดบ้านกระเบือ้ ง
จํานวน 1 ครั้งต่อปี

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีสถานที่เก็บวัตถุโบราณที่
มั่นคงถาวรและปลอดภัย
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรัษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
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10.1 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมปิ ัญหาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของ จัดกิจกรรมและเข้าร่วม
ชาติและท้องถิ่น
ประเพณีแห่เทียนพรรษา

252 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
แห่เทียนพรรษา ในเขต
บริการ อบต.ดอนตะหนิน
253 จัดงานวันสงกรานต์
เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหาร
การแสดงความกตัญญูต่อ
ส่วนตําบลดอนตะหนิน
ผู้สงู อายุ อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม
254 จัดงานวันผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ลูกหลานได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของผูส้ ูงอายุ
255 จัดงานประเพณีลอย
เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์
กระทง ประจําปี
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
256 จัดให้มีการปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญ
บ้านโคกสะอาด
257 จัดงานวันวิสาขบูชา
ประจําปี

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
50,000 50,000 50,000 ประเพณีแห่เทียนพรรษาดํารง ส่วนการศึกษา
ไว้คู่ลูกหลานตลอดไป
200,000 100,000 100,000 ลูกหลานชนรุ่นหลังตระหนัก
ถึงความสําคัญ และเห็น
คุณค่าของวันสงกรานต์

ส่วนการศึกษา

100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุรู้คุณค่าและ
ความสําคัญของตนเอง
จัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ตระหนักถึง
ประจําปี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและรักษาไว้คงอยู่
สืบไป
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางระพุทธ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้มสี ่วนร่วม ใน
กิจกรรม และตระหนักถึง
ศาสนา สร้างความรักสามัคคีให้ กิจกรรมในการปฏิบัติธรรม
ประชาชน
ความสําคัญในการปฏิบตั ิ
ธรรม
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน จัดงานพิธีทางพุทธศาสนาใน 20,000 20,000 20,000 พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทําบุญ
ได้ทําบุญในวันสําคัญ
วันวิสาขบูชา
ทางพระพุทธศาสนา

ส่วนการศึกษา

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา
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10.1

รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมปิ ัญหาท้องถิ่น

261 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ในงานประเพณีบวั ไหม
บัวใหญ่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวงปี่
พาท ตําบลดอนตะหนินให้อยู่
บ้านคู่เมืองให้ลูกหลานชนรุน่
หลังได้ชนื่ ชม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางระพุทธ
ศาสนาสร้างความรักสามัคคีให้
ประชาชน
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดขบวนเข้าร่วมงานประเพณีบวั
ไหม
บัวใหญ่ประจําปี
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณีบวั ไหมบัวใหญ่
ประจําปี

262 อุดหนุนงานรัฐพิธี และ
งานราชพิธี อําเภอบัว
ใหญ่

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ สร้างความสามัคคีของคนใน
จัดงานรัฐพิธี และงานราชพิธี
ชาติ
ประจําปี

ที่

โครงการ

258 สนับสนุนส่งเสริมวงปี่
พาท ตําบลดอนตะหนิน
259 สนับสนุนประเพณี
ท้องถิ่น
260 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณและ
สนับสนุนเครื่องดนตรี
วงปี่พาท
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
สร้างความสามัคคีและ
มีกิจกรรมร่วมกัน
สร้างความสามัคคีและมี
กิจกรรมร่วมกัน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
100,000
- วงปี่พาท ตําบลดอนตะ
หนินอยู่คู่บ้านคู่เมืองให้
ลูกหลานชนรุ่นหลังได้ชื่นชม
30,000

30,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

30,000 งานประเพณีท้องถิ่นอยู่คูบา้ น
คู่เมืองตลอดไป

ส่วน
การศึกษา

100,000 100,000 100,000 ขบวนเข้าร่วมงานประเพณี
บัวไหมบัวใหญ่มีความสวยงาน

ส่วน
การศึกษา

40,000

40,000

9,000

9,000

40,000 งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่
อยู่คู่บ้านคู่เมือง สืบทอดชั่ว
ลูก
ชั่วลาน
9,000 งานรัฐพิธีอยู่คู่บา้ นคู่เมือง
ตลอดไป

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
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11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
11.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้าํ
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
263 จัดหาป้ายจราจร ไฟ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ติดตั้งป้ายจราจร ไฟจราจร สัญญาณ 200,000 150,000 100,000 ลดปัญหาอุบัติเหตุและการ
จราจร สัญญาณเตือน บนถนน
เตือน ในจุดที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ป้าย
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
หยุด ป้ายโรงเรียน กระจกทางโค้ง ใน
เขต อบต.ดอนตะหนิน
264 จัดหาสปอร์ตไล้
เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. จัดหาสปอร์ตไล้ จํานวน 6 ดวง
60,000
- ลดปัญหาอุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
265 การป้องกันและลด
เพื่อรณรงค์การป้องกันและ เพื่อลดและบรรเทาอุบัติเหตุ
40,000 40,000 40,000 ลดปัญหาอุบัติเหตุและการ
อุบัติเหตุบนถนน
แก้ไขการลดอุบัติเหตุบนถนน ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลและวัน
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
สําคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตํารวจบ้าน/ อพปร. ให้ทาํ งานอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจําเป็น
266 สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้านตําบลดอนตะหนิน ชาวบ้านตําบลดอนตะหนิน
267 เพิ่มประสิทธิภาพผู้ทําหน้าที่ เพื่อให้ อปพร.สามารถช่วยเหลือใน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรือน (อปพร.) ของ อบต. ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 10,000 10,000
10,000
ตําบลดอนตะหนิน
ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผ่าน 200,000
การฝึกอบรมแล้ว

268 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ อปพร.

อปพร.ปฏิบัติหน้าที่เต็ม
ศักยภาพ

ที่

โครงการ

เพื่อเป็นค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงให้
อปพร ปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลวัน

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกเสือชาวบ้านตําบล
ดอนตะหนินมีความเข้มแข็ง
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
100,000 ประชาชนมีความปลอดภัยอุ่นใจ
ในการใช้ถนนสัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สําคัญและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตําบล
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11.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่
269
270
271

272

273

274
275

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจําเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาชุดอาสาสมัคร
เพื่อให้อาสาสมัครมีชุดทีเป็น
อาสาสมัคร ฯ มี ชุดสวมใส่
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป มาตรฐานสวมใส่เวลาปฏิบัติงาน ครบถ้วนเป็นมาตรฐานสวม
พร.)
ใส่เวลาปฏิบัติงาน
ขยายเขตไฟฟ้าในเขต
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ ขยายเขตไฟฟ้า ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหาร ทุกครัวเรือน
รับผิดชอบของ
ส่วนตําบลดอนตะหนิน
อบต.ดอนตะหนิน
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มแสงสว่างในหมู่บ้านและเพือ่ ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านในเขต
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ในเขตรับผิดชอบของ
รับผิดชอบ
ทรัพย์สินของประชาชน
อบต.ดอนตะหนิน
อบต.ดอนตะหนิน
ซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่าง เพิ่มแสงสว่างในหมู่บ้านและเพือ่ ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านในเขต
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ในเขตรับผิดชอบของ
รับผิดชอบองค์การบริหาร ทรัพย์สินของประชาชน
อบต.ดอนตะหนิน
ส่วนตําบลดอนตะหนิน
อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นการบรรเทา
ประชาชนในเขตอําเภอบัว
ตามโครงการร่วมน้าํ ใจ
ความเดือดร้อนแก่ราษฎร
ใหญ่ได้รับความช่วยเหลือ
ช่วยกาชาดอําเภอบัวใหญ่ ที่ยากจน
เบื้องต้นสําหรับผู้ที่มีความ
เดือดร้อน
ก่อสร้างราวสะพานเหล็ก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
ก่อสร้างราวสะพานเหล็ก
2 ฝั่งสะพาน บ้านเกาะ เกิดขึ้นกับผู้สัญจรไปมาเวลา
2 ฝั่งสะพาน
ข้ามสะพาน
จัดหาเครื่องกระจายเสียง เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รบั จัดซื้อเครื่องกระจายเสียง
ตามสายทางไกลอัตโนมัติ ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ตามสายทางไกลอัตโนมัติ
ทางไกล
และทันต่อเหตุการณ์
ทางไกลแบบไร้สาย
แบบไร้สาย
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
อาสาสมัครมีชุมสวมใส่อย่าง
100,000
สํานักปลัด
พร้อมเพียงเป็นมาตรฐานสวมใส่
เวลาปฏิบตั ิงาน
500,000 500,000 500,000 ประชาชนในหมู่บ้านมีความ
ส่วนโยธา
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้นมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
500,000 500,000 500,000 ประชาชนในหมู่บ้านมีความ
ส่วนโยธา
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้น
100,000 100,000 100,000 ประชาชนในหมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้น
10,000

-

- 100,000
100,000

-

ส่วนโยธา

-

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น

สํานักปลัด

-

ผู้สัญจรไปมาเวลาข้ามสะพานมี
ความปลอดภัย

-

ประชาชนรับทราบข้อมูล
สํานักปลัด
ข่าวสาร และการป้องกันภัยต่าง
ๆ ได้อย่างทัว่ ถึงและทันต่อ
เหตุการณ์

สํานักปลัด

73

