
๒๒ 
 
 
 

สวนที่  ๕ 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) 

องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  ๕๗ ป  ๕๘ ป  ๕๙ รวม  ๓  ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
      แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบาย
นํ้า 

        

      (๑)  กอสราง  ปรับปรุง   บํารุงรักษา  ถนน  และทอระบายนํ้า  1 500,000 - - 62 50,132,800 63 50,632,800 
      (๒)  ขยายผิวการจราจร - - - - - - - - 
      (๓)  กอสราง  ปรับปรุงสะพาน  ทางเทา  1 2,400,000 - - 1 1,500,000 2 3,900,000 
      (๔)  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานอื่น ๆ  2 900,000 - - 2 300,000 4 1,200,000 
      แนวทางการพัฒนา  ๑.๒  พัฒนาแหลงนํ้า  และระบบประปาหมูบาน          

(๑) ขุดลอกคู  คลอง เหมือง ระบายนํ้า - - - - - - - - 

      (๒)  กอสราง  ปรับปรุง  เหมืองคอนกรีต คู คลอง สงนํ้า 1 150,000 1 500,000 15 9,927,000 17 10,577,000 
      (๓)  กอสรางฝายกั้นนํ้า - - - - 2 30,000,000 2 30,000,000 

      (๔)  กอสราง ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน - - - - 4 6,200,000 4 6,200,000 

      (๕)  อื่น ๆ  - - 1 200,000 1 200,000 2 400,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๑.๓  ขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง   พรอมไฟฟาสาธารณะ         

      (๑)  ขยายเขตไฟฟา  และซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  1 150,000 1 500,000 8 1,425,000 10 2,075,000 

      (๒)  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 1 600,000 1 200,000 4 195,000 6 995,000 

      (๓)  อื่น ๆ  1 500,000 - - - - 1 500,000 

 
 
 



 
 

๒๓ 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  ๕๗ ป  ๕๘ ป  ๕๙ รวม  ๓  ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน          
      แนวทางการพัฒนา  ๑.๔  จัดทําผังเมืองรวม  และผังเมืองเฉพาะ         
      (๑)  จัดทําผังเมืองรวมระดับตําบล - - - - 1 100,000 1 100,000 
      แนวทางการพัฒนา ๑.๕  พัฒนาระบบจราจร         
      (๑)  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - - - - 2 120,000 2 120,000 
      (๒)  ติดตั้งปายบอกซอย - - - - 2 120,000 2 120,000 
      (๓)  อื่น ๆ  - - - - 1 100,000 1 100,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  วางแผนการใชประโยชนพ้ืนท่ีใหเหมาะสม         

      - - - - - - - - - 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา   และพัฒนาคุณภาพชีวิต         
      แนวทางการพัฒนา  ๒.๑  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น         

      (๑)  พัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ของตําบลบานในดง  - - - - 9 2,000,000 9 2,000,000 

      (๒)  ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน - - - - 1 20,000 1 20,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๒.๒  พัฒนาการศึกษา  ท้ังในระบบ  และนอกระบบ          

      (๑)  สงเสริม สนับสนุน การศึกษาระดับกอนประถม และระดับประถมศึกษา 7 1,600,000 10 1,695,000 11 108,000 28 3,403,000 

      (๒)  เพ่ิมชองทางการรับขอมูลขาวสาร 1 20,000 1 20,000 5 108,000 7 148,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๒.๓  สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
                                                และโรคติดตอ (เชน  โรคเอดส  วันโรค ฯลฯ) 

        

      (๑)  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 50,000 2 70,000 3 90,000 6 210,000 

      (๒)  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 1 60,000 4 180,000 5 350,000 10 590,000 

      (๓)  ปองกันโรคติดตอ 4 190,000 4 190,000 7 370,000 15 750,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  ๕๗ ป  ๕๘ ป  ๕๙ รวม  ๓  ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา   และพัฒนาคุณภาพชีวิต         
      แนวทางการพัฒนา  ๒.๔  สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ         
      (๑)  สงเสริมกีฬา และนันทนาการ  4 6,300,000 5 1,300,000 8 2,400,000 17 10,000,000 
      แนวทางการพัฒนา  ๒.๕  สงเสริมสวัสดิการสังคม         
      (๑)  จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส  และผูมีรายไดนอย 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 3 7,500,000 
      (๒)  สงเสริมสวัสดิการสังคม  2 40,000 3 140,000 6 770,000 11 950,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๒.๖  ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย         
      (๑) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย - - - - 1 100,000 1 100,000 
๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย         

      แนวทางการพัฒนา  ๓.๑  รักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน         

      (๑)  รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  2 150,000 2 150,000 2 200,000 6 500,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๓.๒  จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

      (๑)  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณในการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๓.๓  สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาท่ีและประชาชนในการปองกัน  
                                               อาชญากรรม 

        

      (๑)  สงเสริมและใหความรูแกประชาชนในการปองกันอาชญากรรม - - 2 110,000 1 10,000 3 120,000 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

      แนวทางการพัฒนา  ๔.๑  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                               ส่ิงแวดลอม 

        

      (๑)  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม - - - - 1 210,000 1 210,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๔.๒  เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

      (๑)  ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม - - - - 1 50,000 1 50,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๔.๓  บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

      - - - - - - - - - 

 
 

 
 

 
 



 
 

๒๕ 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  ๕๗ ป  ๕๘ ป  ๕๙ รวม  ๓  ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         
      แนวทางการพัฒนา  ๔.๔  ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         
      - - - - - - - - - 
      แนวทางการพัฒนา  ๔.๕  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย         
      (๑)  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย - - - - 1 200,000 1 200,000 
      แนวทางการพัฒนา  ๔.๖  บําบัดและจัดการขยะ         
      (๑)  บําบัดและจัดการขยะ - - 2 40,000 4 2,300,000 6 2,340,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๔.๗  ปองกันอุทกภัย         

      (๑)  ปองกันอุทกภัย 1 100,000 3 400,000 4 1,000,000 8 1,500,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๔.๘  พัฒนาภูมิทัศน  ส่ิงแวดลอมเมืองและแมนํ้าสายหลัก         

      (๑)  พัฒนาภูมิทัศนของหมูบาน - - 1 50,000 - - 1 50,000 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น         

      แนวทางการพัฒนา  ๕.๑  สงเสริมและเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญา 
                                              ทองถิ่น 

        

      (๑)  สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 5 600,000 5 600,000 5 600,000 15 18,000,000 

      แนวทางการพัฒนา  ๕.๒  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน  
                                               แหงชาติ 

        

      (๑)  จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๖ 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  ๕๗ ป  ๕๘ ป  ๕๙ รวม  ๓  ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร   และการมีสวนรวมของประชาชน         
      แนวทางการพัฒนา  ๖.๑  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร         
      (๑)  อุดหนุนหนวยงานของรัฐและเอกชนตามอํานาจหนาที่ของ อบต. 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
      แนวทางการพัฒนา  ๖.๒  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร         
      (๑)  พัฒนาบุคลากรในองคกร 3 500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 8 2,500,000 
      แนวทางการพัฒนา   ๖.๓  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติงาน          
      (๑)  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 2 1,500,000 2 1,500,000 7 25,700,000 11 28,700,000 
      แนวทางการพัฒนา  ๖.๔  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่น         
      (๑)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ิน - - - - - - - - 
      แนวทางการพัฒนา  ๖.๕  สงเสริมความรู  ความสนใจเก่ียวกับกิจการของทองถิ่น         
      - - - - - - - - - 
      แนวทางการพัฒนา  ๖.๖  ปรับปรุงและพัฒนารายได         
      (๑)  คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี - - - - 1 100,000 1 100,000 
      แนวทางการพัฒนา  ๖.๗  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย         
      - - - - - - - - - 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 

องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ 
 

ซอมแซมถนน 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ซอมแซมถนน ภายในตําบลบาน
ในดง ตั้งแตหมูที่ ๑  -  
หมูที่ ๖  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๒ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่ ๑ บานในดง 
 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๑ บานในดง กวาง ๓ 
เมตร ยาว  ๔๐ เมตร จากบาน
นางเพ็ญจันทร  ถึงเหมืองสงนํ้า
กลางหมูบาน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๕๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓ กอสรางถนน ลูกรัง 
หมูที่  ๑ บานในดง 
 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๑ บานในดง กวาง ๖ 
เมตร  ยาว ๓๐๐  เมตร  จาก
บานนางเผ่ือน  ถึง   บานนาย
วันชัย  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๒๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูที่  ๑ บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๑ บานในดง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร จากไร
นางทองยอย ถึง คลองสาย D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่ ๑ บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๑ บานในดง กวาง ๕ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร จากไร
นางเผ่ือน  ทันสุข ถึง บาน 
นางทองยอย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๖ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๑  บานในดง 
 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล. กวาง ๔ 
เมตร ยาว  ๑๒๐ เมตร จาก
ถนนขางโรงเรียน ถึง 
ถนนลาดยางหนาโรงเรียน  
พรอมติดตั้งไฟฟารายทาง
สาธารณะ(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ) 

- - ๒๖๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๑  บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล. กวาง ๕ 
เมตร ยาว  ๕๐๐ เมตร จาก
ทางแยกถนนภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - บานนายไพศาล 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๘ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูที่ ๑ บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรังกวาง ๖ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐  เมตร 
บริเวณคลอง D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๔๕๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม   

สวนโยธา 

๙ กอสรางถนน  คสล.   
หมูที่  ๑ บานในดง  
 
 

(แผนชุมชน) 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๑ บานในดง  กวาง ๕ 
เมตร ยาว ๔๕๐  เมตร พรอม
รางระบายนํ้า คสล. จากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน ถึง  บานนายนิพนธ 
ชาวไทย (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๐ ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑  
บานในดง 
 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง จากถนนเพชร
เกษมทายาง – หนองจอก ถึง 
คลองสาย D๙ จากเดิมกวาง ๔ 
เมตร เพิ่มเปนกวาง ๖ เมตร  ยาว 
๖๐๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑  
บานในดง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง จากบานนาย
นิพนธ  ชาวไทย  ถึง เขตเทศบาล
ตําบลหนองจอก กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - ๒,๗๖๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๒ กอสรางถนนลาดยาง  
หมูที่ ๑ บานในดง  

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง จากบานนาย
นิพนธ  ชาวไทย  ถึง เขตเทศบาล
ตําบลหนองจอก กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๓ กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑  
บานในดง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง  จาก
ถนนลาดยางทายาง –หนองจอก 
ถึง บานนายนิพนธ ชาวไทย  กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๒,๗๖๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๔ กอสรางถนนลาดยาง  
หมูที่  ๑ บานในดง  

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง  จาก
ถนนลาดยางทายาง –หนองจอก 
ถึง บานนายนิพนธ ชาวไทย  กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๑๕ กอสรางสะพาน คสล. 
หมูที่ ๑ บานในดง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางสะพาน คสล.กวาง ๘ 
เมตร ยาว ๑๒ เมตร บริเวณคลอง
สาย D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๖ กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมูที่ ๑ บานในดง 
(โครงการเพื่อการ
ประสานแผนพัฒนา) 
 

เปนเสนทางเช่ือมตอระหวางพื้นที่  
๒ ตําบล คือตําบลบานในดง และ
ตําบลมาบปลาเคา ประชาชนใชใน
การสัญจรไป - มา 

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานในดง  - มาบ
ปลาเคา  กวาง ๗ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร  ชนิดไมมีทางเทา
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

- - มีเสนทางสัญจรไปมา
ระหวางตําบลบานในดง 
และตําบลมาบปลาเคาที่
ไดมาตรฐาน 

สวนโยธา 

๑๗ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๑  บานในดง 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๗๐ เมตร  จาก
บานนายเจียน ถึง บานนาย
ไสน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๑๘ 
 

กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๑  บานในดง 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๑ บานในดง  
จากบานนางล้ินจ่ี ถึง ไรนาย
สมปอง  กวาง ๓ เมตร ยาว 
๗๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๙ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูที่  ๒  บานชายนา 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๒ บานชายนา กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง 
๐.๔๐ เมตร จากถนนหนา 
อบต. ถึงไรนายบุญมาก
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๑๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๒๐ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่ ๒ บานชายนา 
 

(แผนชุมชน) 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๒ บานชายนา กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร จากไร
นายวิเชียร ถึง คลองสาย D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 
 

- 
 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๒๑ กอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ ๒ บานชายนา 
 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๒ บานชายนา  กวาง 
๓ เมตร ยาว  ๑๐๐ เมตร สูง 
๐.๕๐ เมตร จากถนนลาดยาง
ทายาง – หนองจอก ถึง ไร
นายแพว (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๒ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่   ๒  บานชายนา 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล. จาก
ถนนลาดยางเพชรเกษมหนองจอก 
ถึง บานนายชิติพัฒน กวาง ๓ 
เมตร ยาว  ๒๒๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๒๓ ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บาน
ชายนา  

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปู
แอสฟนติก จากถนนคอนกรีตกลาง
หมูบานถึง ถนนคลองชลประทาน
สายสอง กวาง  ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

๒๔ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๓ บานหัวเข  กวาง ๓ เมตร 
ยาว  ๑๐๐ เมตร จากไรนายยนต 
ถึง บานนายไข  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออกสู
ตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๓ กวาง ๓ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากบานนายยม 
ถึง บานนายหริม (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - ๑๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๒๖ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๓ บานหัวเข 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๓ กวาง ๖ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร  จากประปา
หมูบาน ถึง เขตเทศบาลตําบล
ทายาง 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๒๗ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๓ กวาง ๖ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร จากศาลากลาง
หมูบาน ถึง เขตติดตอหมูที่ ๕  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๒๘ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๓  บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๓  บานหัวเข กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จาก
บานนายยม ถึง ทุงนา 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๗๒,๔๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๓๖ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๙ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๓ บานหัวเข 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๓ กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร จากถนนคอนกรีต
ภายในหมูบาน ถึง บานนาย
สวาง ปญญา (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด) 

- - ๒๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๐ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่   ๓  บานหัวเข 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล.จากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถึง บาน
นายชา  กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๑ กอสรางถนน ลูกรัง 
หมูที่   ๓ บานหัวเข 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรัง  จากบานนาง
ถม ถึง ถนนเขตติดตอหมูที่ ๓ 
และหมูที่ ๕ กวาง ๔ เมตร ยาว  
๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๒ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๓ บานหัวเข 
 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๓  บานหัวเข กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จากบาน
นางมะปรางค ถึง บานนางฟู 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 
 

- - ๑๓๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๓๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๓๓ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๓  บานหัวเข กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จากบาน
นายนิยม ถึง โรงงานปุย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๔ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๓  บานหัวเข 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๓  บานหัวเข กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๖๖ เมตร  จากบาน
นายยนต  ถึง บานนางชมพู  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๘๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๕ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๓  บานหัวเข 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๓  บานหัวเข กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐  เมตร  จาก
บานนายยน   ถึง  นานายหนอง  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๖ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่  ๓ บานหัวเข 
 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสู
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จากบาน
นายเสา  สุขสวัสดิ์ ถึง บานนาย
นวน  ทับนอย  กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๓๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๓๗ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่  ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จากถนน
คอนกรีตภายในหมูบาน ถึง ไร
นายแบ  ยาว ๔๐๐ เมตร 
กวาง ๔ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๘ กอสรางสะพาน คสล. 
หมูที่ ๓ บานหัวเข 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางสะพาน คสล.กวาง ๘ 
เมตร ยาว ๑๒ เมตร ทางเขา
โรงงานผลิตปุยอินทรียหมอดิน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๓๙ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่   ๓ บานหัวเข 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล.จากบาน
นายจรินทร ถึง บานนายชวน 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม   

สวนโยธา 

๔๐ กอสรางสะพาน คสล. 
หมูที่ ๓ บานหัวเข 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางสะพาน คสล.กวาง ๘ 
เมตร ยาว ๑๒ เมตร สะพาน
เขตติดตอหมูที่ ๓ และหมูที่ ๕ 
บานในดง 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔๑ กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมูที่ ๓ บานหัวเข 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๓ บานในดง สายบาน
ในดง – เทศบาลตําบลทายาง  
จากสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓  ถึง สะพาน
ทางเขาโรงงานปุย กวาง ๖ 
เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๔๒ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๔ บานใหม 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๔ บานใหม กวาง 
๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร
จากบานนางบุญนภา  ตวมสี 
ถึง สระนํ้า 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๔๓ กอสรางถนนลูกรัง  หมู
ที่  ๔ บานใหม 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๔ บานใหม  กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  จาก
ไรนายกุง ถึง นานายนิด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- 
 

- ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ 
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔๔ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๔ บานใหม 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๔  กวาง ๓.๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร จากถนน 
ทายาง – หนองจอก ถึง บาน
นายสงค  

- - ๓๒๒,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๔๕ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
หมูที่ ๔ บานใหม 

เพื่อใหการคมนาคมรวดเร็ว 
ปลอดภัย  

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
หมูที่ ๔ ซอยปลากัด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

๔๖ กอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ ๔ บานใหม 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๔ บานใหม กวาง ๔
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จาก
บานนางเส่ือน ถึง บานนาย
หนู  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

- 
 

- ๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๔๗ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๔  บานใหม 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๔  บานใหม กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  จาก
ถนนลาดยาง ถึง บานนาย
ไพโรจน (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๒๗๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๑ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔๘ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๔  บานใหม 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๔  บานใหม  กวาง ๔ 
เมตร ยาว  ๓๕๐ เมตร จาก
ถนนทายาง – หนองจอก ถึง 
บานนายสนิท (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๘๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๔๙ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๔  บานใหม 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๔  จากบานนายอรัญ  
ถึง  บานนางผัน  กวาง  ๓ 
เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๔๔๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม   

สวนโยธา 

๕๐ กอสรางถนน ลูกรัง 
หมูที่  ๔  บานใหม 
 
 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๔ บานใหม กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  จาก
ถนนทายาง – หนองจอก ถึง 
ไรนายสอน กล่ินเจริญ  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕๑ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๔  บานใหม 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๔ บานใหม กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  จาก
ถนนทายาง – หนองจอก ถึง 
ไรนายสอน กล่ินเจริญ  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๕๒ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่  ๕  บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๕  บานในดง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร   จากไร
นายประสิทธ์ิ ถึง นานายสายรุง 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕๓ กอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่  ๕  บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๕  บานในดง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร   จาก
บานนายเจียน ถึง ไรนายโปรย  
ทนยิ้ม (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๒๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕๔ กอสรางปายหมูบาน 
หมูที่  ๕ บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรูจักหมูบาน
หมูที่ ๕  

กอสรางปายหมูบาน หมูที่ ๕ 
บานในดง  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนรูจักหมูที่ ๕บาน
ในดง มากขึ้น 

สวนโยธา 

๕๕ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่   ๕  บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนยาย
พืชผลทางการเกษตรออกสูตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล.จากสะพาน
โรงเรียนบานในดง ถึง สะพาน
ทางเขาบานนางระเบียบ  กวาง 
๖  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๔๓ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๕๖ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๕   บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนคสล.จากถนน 
คสล. ถึง บานนางสนาน   
กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕๗ กอสรางถนนคสล.  
หมูที่ ๕ บานในดง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

จากสะพานบานนายสุรินทร 
ถึง สะพานทางเขาบานนาง
ระเบียบ กวาง ๖ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕๘ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูที่ ๕ บานในดง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๕ บานในดง กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร  
จากนานายผวน  ชัยรูป  ถึง  
สุดเขตตําบลบานในดง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

๕๙ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่  ๕  บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๕  บานในดง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร   จาก
บานนางประชุม ถึง ถนน  
คสล.กลางหมูบาน  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.  

- - ๗๓๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม  
และการขนยายพืชผลออก
สูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๔๔ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๖๐ กอสรางถนน คสล.  
หมูที่ ๕  บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่  ๕  บานในดง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร   จาก
ถนนลาดยาง ถึง ถนน คสล. 
กลางหมูบาน (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๗๓๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๖๑ ปนถนนดินพรอมฝง
ทอระบายนํ้า 
หมูที่ ๕ บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๕ บานในดง กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร  จากไร
นางพิศวง บัวผสม ถึง นา 
นายผวน ชัยรูป  

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๖๒ 
 
 

กอสรางถนน คสล. 
หมูที่  ๖   
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หมูที่ ๖ บานหนองคาง กวาง 
๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร จาก
บานนางมวน ถึง บานนาง
พรพรรณ ศรีวิจิตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๖๓ ปรับปรุงถนน คสล. 
หมูที่  ๖   
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงถนน คสล.  
หมูที่ ๖ โดยปูแอสฟนติก กวาง 
๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร จาก
ถนนในดง – หนองบัว ถึง บาน
นายผวน  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๖๔ กอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่  ๖ 
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรังจาก
ถนนลาดยางภายในหมูบาน  
ถึง  บานนายสน่ัน กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๓๒,๔๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๖๕ กอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่  ๖ 
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผลทางการ
เกษตรออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรังจาก
ถนนลาดยางภายในหมูบานถึง  
ไรนางเล็ก   
ช่ืนอารมณ กวาง ๔ เมตร ยาว 
๒๕๐ เมตร(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๖๖ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่   ๖ 
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. จากไร
นายพร  ไมแกว  ถึง เขต
หนองจอก กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๒๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความปลอดภัยใน
การคมนาคม  และการขนยาย
พืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๖๗ กอสรางถนนลูกรัง  
หมูที่  ๖ 
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนนลูกรัง  กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร จาก
ถนนคลองชลประทานสาย
สอง ถึงทางเขาบานนายทวี  
จันทรสมุทร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความปลอดภัยใน
การคมนาคม  และการขนยาย
พืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๖๘ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่   ๖ 
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล.จากถนน
คอนกรีตกลางหมูบาน  ถึง  
บานนายสน่ัน  กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๘๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความปลอดภัยใน
การคมนาคม  และการขนยาย
พืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน   ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๖๙ กอสรางถนน คสล. 
หมูที่  ๖  
บานหนองคาง 

เพื่อใหการคมนาคมมีความรวดเร็ว  
ปลอดภัย  การขนยายพืชผล
ทางการเกษตรออกสูตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอสรางถนน คสล. กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรจาก
บานนายน่ิม ถึง บานนาย
เอ้ือม  
หญางวงชาง(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  มี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการขน
ยายพืชผลออกสูตลาด 

สวนโยธา 

๗๐ 
 

ปรับปรุงศาลากลาง
หมูบาน หมูที่ ๑ - ๖ 

เพื่อเปนสถานที่ศูนยรวมของ
ประชาชนในตําบล 

ปรับปรุงศาลากลางหมูบาน 
หมูที่ ๑ - ๖ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - หมูบานมีสถานที่ที่เปน
ศูนยรวมของประชาชน 

สวนโยธา 

๗๑ 
 

โครงการกอสรางบันได
ลงคลองชลประทาน
สายสอง 

เพื่อใหประชาชนไดพักผอนหยอน
ใจและใชในการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทงขององคการบริหารสวน
ตําบล 
บานในดง 

กอสรางบันไดลงคลอง
ชลประทานสายสองบริเวณ
หนาพื้นที่ของ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนไดรับความ
สะดวก 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ กอสรางฝายก้ันนํ้า สาย 
D๙ หมูที่ ๑ บานในดง 

เพื่อชวยชะลอกระแสนํ้าและเก็บ
กักนํ้าบริเวณคลองสาย D๙ ให
ประชาชนมีนํ้าใชในการเกษตร 

กอสรางฝายก้ันนํ้าบริเวณคลอง
ระบายนํ้าสาย D๙ 

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

ชวยชะลอกระแสนํ้า
และเก็บกักนํ้าบริเวณ
คลองสาย D๙ 

สวนโยธา 

๒ กอสรางเหมืองรูปตัวยู  
หมูที่  ๑ บานในดง 
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

หมูที่  ๑  กวาง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร จากบาน
นายสุดใจ  ถึง  ส้ินสุดปลาย
เหมือง 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๘๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

๓ 
 

กอสรางเหมืองคอนกรีต
รูปตัวยู  
หมูที่  ๒   
บานชายนา   
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

หมูที่ ๒ กวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร 
จากบานนายเอ่ียม  ศรีสุข ถึง 
ถนน คสล.กลางหมูบาน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔ กอสรางเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู  
หมูที่ ๒   
บานชายนา 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

หมูที่  ๒ บานชายนา  กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว  ๓๐๐  เมตร จาก
ถนนลาดยางทายาง – หนองจอก  
ถึง  
นานางลอย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - ๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๕ กอสรางเหมือง
คอนกรีตสงนํ้ารูปตัว 
U  หมูที่   ๒ 
 

(แผนชุมชน) 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางเหมืองคอนกรีตสงนํ้ารูปตัว 
U ชวงที่  ๑ จากถนนคสล.ภายใน
หมูบาน ถึง ถนนเพชรเกษม – หนอง
จอกยาว ๕๐๐ เมตร 
ชวงที่  ๒ จากไรนาย 
บุญรอด ถึง ถนนเพชรเกษม – หนอง
จอกยาว ๖๐๐เมตร 

- - ๙๓๕,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๖ กอสรางเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู  
หมูที่  ๒   
บานชายนา   
 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

ชวงที่ ๑ กอสรางเหมืองคสล.รูปตัวยู
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานในดง ถึง ถนนลาดยาง  
ชวงที่ ๒ จากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบาน 
ในดง ถึง ไรนางอุไรวรรณ  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๕๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ กอสรางเหมือง คสล. 
รูปตัวยู  หมูที่ ๒  
บานชายนา 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางเหมือง คสล. รูปตัวยู ยาว 
๑๕๐ เมตร กวาง ๐.๕๐เมตร จาก 
นานายบุญมาก   ถึง คลองสาย D๙  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๘ กอสรางเหมือง 
คสล.รูปตัวยู หมูที่ ๒  
บานชายนา 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางเหมือง คสล.รูปตัวยู ยาว 
๓๕๐ เมตร กวาง ๐.๖๐ เมตรจากไร
นายบรรพต ถึง ไรนายเยื้อน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - ๔๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๙ กอสรางเหมือง คสล. 
รูปตัวยู  หมูที่ ๒  
บานชายนา 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางเหมือง คสล. รูปตัวยูจาก
บานนายวิเชียร ถึง นานายสายัณต 
กวาง ๐.๕๐ เมตรยาว ๑๒๐  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๑๐ ขุดลอกคลองระบาย
นํ้าสาย D๓  , D๙ 
และคลองทิ้งนํ้า  
หมูที่ ๖  
บานหนองคาง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

ขุดลอกคลองระบายนํ้าสาย  
D๓ ,  D๙  และคลองทิ้งนํ้า 
หมูที่ ๖ บานหนองคาง 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๕๑ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๑ กอสรางฝายก้ันนํ้า   
D๓ หมูที่ ๓ 
บานหัวเข 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางฝายก้ันนํ้า D๓ หมูที่๓ 
บานหัวเข (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐
๐ 

(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 
 

สวนโยธา 

๑๒ กอสรางเหมือง
คอนกรีต หมูที่ ๔ 
บานใหม 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

หมูที่ ๔ บานใหม ยาว ๓๐๐ เมตร 
จากไรนางชูชีพ ถึง นานางวัชรี  
พิมพนอย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๑๓๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๑๓ กอสรางประปา
หมูบานขนาดกลาง 
หมูที่ ๕  บานในดง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางประปาหมูบานขนาดกลาง 
หมูที่ ๕ บานในดง 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 
 

สวนโยธา 

๑๔ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีต หมูที่ ๕ 
บานในดง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

หมูที่ ๕ บานในดง จากบานนาย
ฉลอง ถึง บานนายประสิทธ์ิ ยาว  
๒๐๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๕๒ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๕ กอสรางประปา
หมูบานขนาดใหญ 
หมูที่ ๖  
บานหนองคาง 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางประปาหมูบานขนาดใหญ  
หมูที่ ๖ บานหนองคาง 
 (รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๑๖ ขุดลอกเหมืองสงนํ้า
หมูที่   ๖ 
บานหนองคาง 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

ขุดลอกเหมืองสงนํ้า จาก
ถนนลาดยางในดง – หนองบัว ถึง 
คลองทิ้งนํ้า ยาว ๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๑๗ กอสรางเหมือง
คอนกรีต  หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

กอสรางเหมืองคอนกรีตจากบาน
นายปุน  ถึง เขตหนองจอก ยาว 
๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

- - ๑๗๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

๑๘ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีต 
หมูที่  ๖  
บานหนองคาง 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และเพื่อทํา
การเกษตร 

หมูที่  ๖ จากรานตัดผมนาง
อรัญญา  ถึง เขตตําบลหนองจอก 
ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้าไว
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
และเพื่อทําการเกษตร 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๓ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๙ กอสรางเหมือง คสล. 
รูปตัวยู หมูที่ ๖ บาน
หนองคาง 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

กอสรางเหมือง คสล.รูปตัว
ยู หมูที่ ๖ จากบานนาย
ยอง ไมแกว ถึงเขตติดตอ
หนองจอก ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

- - ๗๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๐ ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน  หมูที่ ๑ – ๖  

- - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๑ ฝงทอระบายนํ้า  
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ 
ตําบลบานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

ฝงทอระบายนํ้า  
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ ตําบล
บานในดง 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๒ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีต หมูที่ ๑ –  
หมูที่ ๖ ตําบล 
บานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

ปรับปรุงเหมืองคอนกรีต
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  

- ๕๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๒  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหลงน้ํา  และระบบประปาหมูบาน 
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๓ กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีต  
ตําบลบานในดง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีตตําบลบานในดง 
กวาง ๑.๕๐ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร  ยาว ๕,๐๐๐ 
เมตร   

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐  
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อ
การเกษตร การ
อุปโภค  -บริโภค 

สวนโยธา  
กรมชลประทาน 

๒๔ ขยายเขตทอสง
นํ้าประปาตําบลบานใน
ดง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

ขยายเขตทอสงนํ้าประปา
ตําบลบานในดง 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐  
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  
 

สวนโยธา 

๒๕ ปรับปรุงหลุมยืม  ม. ๒  
ม.๓ ,  ม.๕ และ ม. ๖ 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าไวเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

ปรับปรุงหลุมยืม บริเวณ 
หมูที่ ๒ หมูที่ ๓ , หมูที่ ๕ 
และ   หมูที่ ๖  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ไวเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  

สวนโยธา 

26 กอสรางเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู หมูที่ 
๒ 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าใชเพื่อ
การเกษตร 

หมูที่ ๒ กวาง 0.60 เมตร 
ยาว 28 เมตร ลึก 0.65 
เมตร จากถนนคลอง
ชลประทานสายสอง ถึง นา
นายปาด (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - 42,000 
(งบ อบต.) 

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๓  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง    พรอมไฟฟาสาธารณะ  
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางใน
พื้นที่  หมูที่ ๑ –  
หมูที่ ๖ ตําบลบานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางในพื้นที่
ตําบลบานในดง 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

สวนโยธา 

๒ 
 

เพิ่มขนาดหมอแปลง
ไฟฟา  เขตตําบลบานใน
ดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และเพียงพอ กับจํานวน
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา  
ตําบลบานในดง  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

๓ ขยายเขตไฟฟา     
หมูที่  ๑ บานในดง 
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากสามแยกในดง – เจริญผล 
ถึง คลองชลประทานสายสอง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๔ ขยายเขตไฟฟา     
หมูที่  ๑ บานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากบานนางทองยอย ถึง บาน
นายบุญโรม  ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๕ ขยายเขตไฟฟา     
หมูที่  ๒  บานชายนา 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากถนน ทายาง – หนองจอก 
ถึง บานนายชิติพัฒน ระยะทาง 
๒๒๐ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๖ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
รายทาง หมูที่ ๒  
บานชายนา 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากถนนสายหนาที่ทําการ อบต.
บานในดง ถึง คลองชลประทาน
สายสอง  ระยะทาง  ๙๐๐ เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 

๕๖ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๓  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง    พรอมไฟฟาสาธารณะ  
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 
หมูที่  ๓ บานหัวเข 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

หมูที่  ๓ บานหัวเข - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๘ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
หมูที่ ๓  บานหัวเข 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
หมูที่ ๓  บานหัวเข 
ระยะทาง  ๑ กิโลเมตร 

- - ๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

สวนโยธา 

๙ ขยายเขตไฟฟา 
หมูที่  ๔  บานใหม 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๔ บาน
ใหม ระยะทาง ๕๐๐ เมตรจาก
ศาลากลางหมูบาน ถึงเขตหมูที่  
๒ บานชายนา 
- ปกเสาพรอมติดไฟรายทาง 
จํานวน ๕ ตน 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

สวนโยธา 

๑๐ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมู
ที่ ๕  บานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณ
ประตูระบายนํ้าหมูที่ ๕ คลอง
ชลประทานสายสอง 
 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

สวนโยธา 

๑๑ ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๕ 
บานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากบานอาจารยรําพา ถึงไรนาย
โปรย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๓  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง    พรอมไฟฟาสาธารณะ  
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๒ ติดตั้งโคมไฟประดับ หมู
ที่  ๖ 
บานหนองคาง 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อความ
สวยงาม 

ติดตั้งโคมไฟประดับที่ศาลา
กลางหมูบาน หมูที่ ๖ 

- - ๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

๑๓ 
 

ขยายเขตไฟฟา  
หมูที่ ๖  
บานหนองคาง 
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากบานนางสมพิศ   
จิตตโภคกุล  ถึง   บานนาย
วิโรจน  งามขํา  ระยะทาง  
๒๘๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๑๔ ขยายเขตไฟฟาหมูที่ ๖ 
บานหนองคาง 
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนางถิน 
– เขตตําบลหนองจอก 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๑๕ 
 

ขยายเขตไฟฟา  ระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ 
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  
ตําบลบานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง อีกทั้งครัวเรือนที่ตกคาง
ไดมีไฟฟาใช 

ขยายเขตไฟฟา ระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลบานในดง  

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง  

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๓  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง    พรอมไฟฟาสาธารณะ  
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๖ ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟา
สาธารณะรายทาง  
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  
ตําบลบานในดง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟา
สาธารณะรายทาง  
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  
ตําบลบานในดง 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง  

สวนโยธา 

๑๗ ขยายเขตพรอมเพิ่ม
กําลังไฟฟาหมูที่ ๑ – 
หมูที่ ๖  

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตพรอมเพิ่มกําลังไฟฟา
หมูที่ ๑  - หมูที่ ๖  

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

สวนโยธา 

๑๘ ขยายเขตไฟฟา  
หมูที่ ๖  
บานหนองคาง 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

จากบานนายปรีชา  หนูนอย ถึง 
บานอาจารยปญญา ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๔  แนวทางการพัฒนา   จัดทําผังเมืองรวม   และผังเมืองเฉพาะ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ วางผังเมืองรวมระดับ
ตําบล 

เพื่อจัดระเบียบควบคุมการใชที่ดิน   
กําหนดเสนทางคมนาคมให
เหมาะสม 

ประสานความรวมมือกับโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดในการ
วางผังเมืองรวม 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีผังเมืองเพื่อจัด
ระเบียบการใชที่ดิน 

สวนโยธา 

๓ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
              ๑.๕  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบจราจร 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ ติดตั้งปายบอกซอยหมู
ที่ ๑ – หมูที่ ๖  

(แผนชุมชน) 

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  ติดตั้งปายบอกซอย หมูที่ ๑ – 
หมูที่ ๖ ตําบลบานในดง 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๒ ปรับปรุงถนนโดยการ
ทําเสนจราจร (เสน
ชะลอความเร็ว) 

เพื่อความสะดวก  และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ปรับปรุงถนนโดยการทําเสน
จราจร (เสนชะลอความเร็ว)
บริเวณทางแยกในเขตตําบล
บานในดง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ้น 

สวนโยธา 

๓ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมูที่  
๑ – หมูที่  ๖ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๔ ติดตั้งไฟกระพริบ
บริเวณ สามแยก และส่ี
แยกพื้นที่ตําบล 
บานในดง 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณ 
สามแยก และส่ีแยก เขตตําบล
บานในดง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

สวนโยธา 

๕ โครงการจัดทําปาย
จราจร และปายบอก
ทาง 

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

พื้นที่ตําบลบานในดง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๑ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ สงเสริมกลุมผลิตตาง ๆ 
ที่มีอยูในพื้นที่ตําบล
บานในดง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มรายไดจากอาชีพหลัก  กลุมผลิตปุยหมักเพื่อการเกษตร
ตําบลบานในดง 
กลุมเกษตรกรทํานา  ,  กลุม
จัดทําลิบบิ้น , กลุมผลิตนํ้าพริก
แกง  ฯลฯ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

๒ สงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลบานใน
ดง 
(แผนชุมชน)         

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริมเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดหาอาชีพเสริมเพิ่มจากอาชีพ
หลักใหกับประชาชนตําบลบาน
ในดง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากอาชีพเสริม 

สํานักปลัด 
กศน.ตําบล
บานในดง 

๓ อบรมการทําผลิตภัณฑ
เครื่องใชในครัวเรือน 

(แผนชุมชน) 

เพื่อเปนอาชีพเสริม 
เพื่อลดคาใชจาย 

ประชาชนทั่วไป - - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดภาระคาใชจายภายใน
ครัวเรือนไดมากขึ้น 

สํานักปลัด 
กศน.ตําบล
บานในดง 

๔ เกษตรกาวหนาพัฒนาสู 
AEC 

เพื่อเตรียมความพรอมดานเกษตร
สู AEC 

เกษตรกรตําบลบานในดง - - ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

๕ จัดตั้งกองทุนพัฒนา
อาชีพใหประชาชน 

เพื่อเปนทุนสําหรับการประกอบ
อาชีพ 

ตําบลบานในดง - - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

๖ โครงการสาธิตการทํา
แรธาตุกอน ฟางปรุง
แตง สําหรับเกษตรผู
เล้ียงโคเน้ือ 

เพื่อใหเกษตรกรประหยัด
คาใชจายและทําใหสุขภาพโคดีขึ้น 

เกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในพื้นที่ - - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เกษตรกรประหยัด
คาใชจายและโคมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน 
ปศุสัตว 

 
 
 
 
 



 
 

๖๒ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๑  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ พัฒนาศักยภาพสตรีสู
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความพรอมของสตรีสู 
AEC 
เพื่อยกระดับสตรีใหมีความรู 
ความสามารถเทาเทียมประเทศ
อาเซียน 

สตรีตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สตรีมีความพรอมและมี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๘ โครงการผลิตนํ้าดื่มเพื่อ
จําหนาย  ตําบลบานใน
ดง 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว กอสรางโรงทํานํ้าดื่ม  ตําบล
บานในดง  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีนํ้าดื่มไวใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน 

สํานักปลัด 
สวนโยธา 

๙ สงเสริมเด็ก เยาวชนให
ใชเวลาวางสรางรายได 

 
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว จัดหาอาชีพเสริม แกเด็ก และ
เยาวชน 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กและเยาวชนมีรายได
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
สนง.พัฒนา

ชุมชน 
กศน. 

 
๑๐ พัฒนาผลิตภัณฑภายใน

ตําบลเพื่อรองรับ AEC 
(Asean Economic 
Community) 

-เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการภายใน
เขตพื้นที่ 
-เพื่อยกระดับและพัฒนาให
สามารถแขงขันกับตลาด AEC 

-อบรมการออกแบบผลิตภัณฑสู
ตลาด AEC 
-ทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
เพิ่มมูลคาสําหรับการแขงขัน 
AEC 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
กศน. 

 
 
 
 
 



 
 

๖๓ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๒  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบ   และนอกระบบ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอนและ
เครื่องเด็กเลนประเภท 
ตาง ๆ  

เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนบานในดง 
ศพด.บานชายนา 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
และไดรับความรูใหม  

สํานักปลัด 

๒ ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานชายนา 

เพื่อใหศูนยเด็กเล็กบาน 
ชายนาเปนสถานที่อบรมเด็กกอน
วัยเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศูนยเด็กเล็กบานชายนา - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

๓ จัดหาอาหารเสริม(นม) 
สําหรับเด็ก 

เพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็กกอน
วัยเรียนและเด็กในวัยเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายนา
และโรงเรียนบานในดง 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กกอนวัยเรียนและในวัย
เรียนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

๔ จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
(แผนชุมชน) 

เพื่อความรักและสามัคคี  และมี
พัฒนาการที่ดี 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
โรงเรียนบานในดง 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กเกิดความรักและ
สามัคคี 

สํานักปลัด 

๕ จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก 

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบทุก
หมู 

เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชายนา และโรงเรียนบาน
ในดง 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมี
ความพรอมทางดาน
รางกายและสติปญญา 

สํานักปลัด 

๖ สงเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาแกเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู
เพิ่มมากขึ้น 

เด็กและเยาวชนในตําบลบานใน
ดง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กและเยาวชนมีความรู
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๔ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๒  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบ   และนอกระบบ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ เช่ือมความสัมพันธลูก
นอยกอนวัยเรียน 

เพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวาง
ผูปกครอง และ อบต. 

ประชุมผูปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชายนา 

- ๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผูปกครองและ อบต.รูจัก 
เขาใจกันมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๘ สงเสริม สนับสนุนการ
เรียนการสอนแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน  ประชาชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
 
 

เด็ก  เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลบานในดง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  
  

สํานักปลัด 
รร.บานในดง 

ศพด. 
บานชายนา 

๙ จัดหาหนังสือพิมพ 
 

เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น  

จัดซ้ือหนังสือพิมพใหครบทั้ง ๖ 
หมูบาน 
หมูที่  ๑ – หมูที่  ๖ 

- - ๑๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๐ จัดตั้งศูนยการเรียนรู
ประจําตําบล 

เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น  

ตําบลบานในดง - - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๑ จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารปาย
ประชาสัมพันธประจํา
หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น  

จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารประจํา
ตําบล 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๒ จัดหาวัสดุการศึกษา เพื่อใหเด็กไดมีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

จัดซ้ือวัสดุการศึกษาใหกับเด็ก - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย สํานักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๖๕ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๒  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบ   และนอกระบบ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อใหเยาวชนไดรับการพัฒนา
ดานตาง ๆ  

เด็กและเยาวชนในตําบลบาน
ในดง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เยาวชนไดรับการพัฒนาที่
ดีขึ้นตามที่กระทรวง
กําหนด  สามารถเรียนรูใน
สถานศึกษาไดอยางมี
ความสุข 

สํานักปลัด 

๑๔ อบรมแกนนําเยาวชน
ตําบลบานในดง 

เพื่อคัดกรองเยาวชนรุนใหมเขามา
ทํางานในชุมชน 

เยาวชนตําบลบานในดง - - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เกิดการรวมกลุม สํานักปลัด 

๑๕ โครงการอินเตอรเน็ต
ตําบล 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร 

ประชาชนตําบลบานในดง ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๖ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน/ บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๖ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๓  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดซ้ือเครื่องพน
หมอกควัน 

เพื่อใชในการพนสารเคมีปองกันและ
ควบคุมโรค 

จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน  - - ๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคไดอยางทั่วถึง 
ทันที 

สํานักปลัด  
รพ.สต. 

บานในดง 
๒ กอสราง 

สวนสุขภาพ  
ตําบลบานในดง  

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ตําบลบานในดง - - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  มีสถานที่
พักผอน 

สวนโยธา 

๓ จัดซ้ือวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีน / ยาคุม ปองกันโรค
พิษสุนัขบาหมูที่  ๑ – หมูที่  
๖ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา 

สํานักปลัด 

๔ อบรมปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อปองกันปญหายาเสพติดแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

เยาวชนและประชาชนหมูที่  
๑ - หมูที่  ๖ 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เยาวชนและประชาชน
หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

๕ สงเสริมสาธารณสุข
มูลฐานระดับหมูบาน 

เพื่อสงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่  ๑ – หมูที่  ๖ ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในตําบลมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๖ อุดหนุนสวนราชการ
ในการแกปญหายา
เสพติด 

เพื่อตอตานยาเสพติด กลุมเส่ียง  เยาวชนตําบลบาน
ในดง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ไมมีผูติดยาเสพติด สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๗ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๓  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ โครงการหนาบานนามอง เพื่อใหบานเรือนมีสุขลักษณะที่ดี 
ปราศจากขยะมูลฝอย ประชาชนมี
สุขภาพดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

จัดประกวดบานเรือนที่
สะอาดภายในตําบล 
บานในดง 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง 

สวนโยธา 
สํานักปลัด 

๘ จัดซ้ือนํ้ายาเคมีฉีดยุงและ
ทรายอะเบท 

เพื่อกําจัดและปองกันยุง ซ่ึงเปน
สาเหตุของโรคระบาด 

ตําบลบานในดง ๓๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๙ โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 

เพื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
เชน ไขหวัดนก โรค
ไขเลือดออก โรคมือเทาปาก 
เปนตน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง 

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมวัยรุน 

เพื่อสงเสริมใหวัยรุนในตําบลบาน
ในดงใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
เพื่อปลุกจิตสํานึกใหใชส่ือในทางที่
เปนประโยชน 

เยาวชนตําบลบานในดง 
ประชาชนตําบลบานในดง 

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เยาวชนใชเวลาวางได
เปนประโยชนมากขึ้น 

สํานักปลัด 
รพ.สต. 

บานในดง 
รร.บานใน

ดง 



 
 

๖๘ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๓  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๑ โครงการสราง
จิตสํานึกอันตราย 
นํ้ามันทอดซํ้า 

เพื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

อบรมช้ีแจงผูประกอบการ อส
ม. และตัวแทนนักเรียน 

- - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

๑๒ โครงการสงเสริม
สุขภาพจิตในผูสูงอายุ 
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพจิต
ใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส ตําบลบานในดง 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กลุมเปาหมาย มี
สุขภาพจิตดี สุขภาพกาย
สมบูรณ มีความสุข 

สํานักปลัด 

๑๓ โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป  
อายุ ๓๕ ปขึ้นไป แก
ประชาชน 

เพื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ประชาชนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป
ตําบลบานในดง 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กลุมเปาหมายมีพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

๑๔ โครงการรณรงคให
ความรูผูมีปจจัยเส่ียง
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง 

เพื่อใหกลุมเส่ียง มีความรูและ
ปองกันตนเองได 

กลุมเส่ียง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดความเส่ียงตอการเกิด
โรค และสามารถรักษาได
ทันทวงที 

สํานักปลัด 

๑๕ โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและการ
บริโภคอาหารที่
เหมาะสม 

(แผนชุมชน) 

เพื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



 
 

๖๙ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๓  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑๖ โครงการรณรงคฉีด
วัคซีนปองกันโรค
ใหแกสัตวเล้ียง  

เพื่อใหสัตวเล้ียงไดรับการดูแลเอาใจ
ใสไมมีโรค 

จัดซ้ือยาคุมกําเนิด วัคซีน 
และอุปกรณทําหมันใหแก
สุนัข และแมว 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สัตวเล้ียงไดรับการดูแลเอา
ใจใส ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

๑๗ โครงการกอสราง
หองนํ้า  หองสวม
สาธารณะตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป -  มา ได
ใชประโยชน 

พื้นที่ตําบลบานในดง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก 

สวนโยธา 

๑๘ จัดตั้งชมรมแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย  ตําบลบานในดง - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง 

สํานักปลัด 

๑๙ โครงการสูงวัยใสใจ
สุขภาพ 

เพื่อใหผูสูงอายุ ไดพบปะแลกเปล่ียน
ความคิดดานการดูแลสุขภาพ และ
ดานอ่ืนๆ  

ผูสูงอายุ ตําบลบานในดง - - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผูสูงอายุมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๐ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๔  แนวทางการพัฒนา     สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดการแขงขันกีฬา
ภายในหมูบาน 

(แผนชุมชน) 

เพื่อตอตาน ปองกัน ปญหายาเสพ
ติด 
เพื่อพัฒนาคนและสังคมสวนรวม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เด็ก  เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ตําบลบานในดง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง 
ไมกอใหเกิดปญหายาเสพ
ติดขึ้นภายในหมูบาน 

สํานักปลัด 

๒ จัดตั้งศูนยกีฬาประจํา
ตําบล 

เพื่อใหเกิดการรวมตัวของเด็กและ
เยาวชนในตําบล 

ตําบลบานในดง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กและเยาวชนมีความ
สามัคคี 

สํานักปลัด 

๓ แขงขันกีฬากับ
หนวยงานอ่ืน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน / 
เยาวชนไดออกกําลังกาย  สราง
ความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอ่ืน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน / เยาวชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคคี 

สํานักปลัด 

๔ กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค  ตําบล
บานในดง 

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย ตําบลบานในดง ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - เกิดความสามัคคี สวนโยธา 

๕ กอสรางสนามฟุตซอล เพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย โรงเรียนบานในดง - ๙๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชน / เยาวชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคคี 

สวนโยธา 

๖ โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะดานกีฬาใหแก
เด็ก  และเยาวชน 

เพื่อฝกอบรมเยาวชนใหมีความรู
ทักษะดานกีฬา 

เด็ก และ เยาวชนตําบล 
บานในดง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็ก และเยาวชนสามารถ
พัฒนาทักษะของตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

๗๑ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๔  แนวทางการพัฒนา     สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๗ จัดหาวัสดุ / อุปกรณ
กีฬาและเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง
ประเภทตาง ๆ 
 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนหันมาเลน
กีฬา  ออกกําลังกาย  ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน  หางไกลยาเสพ
ติด 

จัดซ้ือวัสดุ /อุปกรณกีฬา
ประเภทตาง ๆ ใหกับชุมชน
สําหรับเยาวชน ผูสูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 
หมูที่  ๑- หมูที่  ๖ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนหันมาเลนกีฬา  
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 

๘ จัดสรางสนาม
บาสเกตบอลใหกับ
ชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนหันมาเลน
กีฬา  ออกกําลังกาย  ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน  หางไกลยาเสพ
ติด 

ใชสถานที่ของโรงเรียนบานใน
ดง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนหันมาเลนกีฬา  
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 

๙ สรางสนามเปตอง
ประจําหมูบาน 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนหันมาเลน
กีฬา  ออกกําลังกาย  ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน  หางไกลยาเสพ
ติด 

หมูที่ ๑  - หมูที่ ๖  - - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนหันมาเลนกีฬา  
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 

๑๐ จัดซ้ือวัสดุ / อุปกรณ
เครื่องดนตรีไทย - 
สากล 

หางไกลยาเสพติด ใหเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

อุปกรณเครื่องดนตรีไทย - 
สากล 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพื่อสรางความสามัคคี  
ใหเด็กและเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

๑๑ สงเสริมสนับสนุน
เยาวชนและประชาชน
เขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับตาง ๆ  

เพื่อสงเสริมและสงทีมนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- เกิดความสามัคคี สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



 
 

๗๒ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๕  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดสวัสดิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส  ผูพิการ 
และผูปวยโรคเอดส 

เพื่อพัฒนาคน และสังคมสวนรวม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ 
และผูปวยโรคเอดส 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรับการพัฒนา
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

๒ พัฒนาคุณภาพ
ผูสูงอายุ 

เพื่อใหผูสูงอายุไดตระหนักถึง
คุณคาในตนเอง 
เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในผูสูงอายุ 
 

ผูที่มีอายุ   ๕๐  ปขึ้นไปใน
ตําบลบานในดง 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผูสูงอายุตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณคาใน
ตนเอง 
ผูสูงอายุมีสุขภาพและ
พฤติกรรมที่ถูกตอง 

สํานักปลัด 
ศูนยสุขภาพ

ชุมชน 

๓ สงเสริม  พัฒนาสตรี  
และผูสูงอายุ 

เพื่อใหผูสูงอายุ  สตรี  ไดพบปะ
สังสรรคแลกเปล่ียนความคิดเห็น   

จัดใหสตรี  ผูสูงอายุ  ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- สตรีและผูสูงอายุมีความรู
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๔ สงเสริมอนุรักษ  
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เด็ก เยาวชนตําบลบานในดง - - ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รูรักษาภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

สํานักปลัด 



 
 

๗๓ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๕  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมสวัสดิการสังคม  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๕ สงเสริมศักยภาพการ
เรียนรูเพื่อครอบครัว
เขมแข็ง 

เพื่อสรางความเขมแข็งใน
ครอบครัวใหชุมชนมีความรู 
ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จัดกิจกรรมใหความรูแกสมาชิก
ในครอบครัว สนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรับการพัฒนา
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

๖ สนับสนุนองคกร
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรสวัสดิการชุมชน 

องคกรสวัสดิการชุมชนตําบล
บานในดง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

องคกรสวัสดิการชุมชนมี
ความเขมแข็ง 

สํานักปลัด 

๗ ปรับปรุงซอมแซม 
หอกระจายขาว 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมสวนรวม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปรับปรุงซอมแซมหอกระจาย
ขาว หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ ตําบล
บานในดง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรับการพัฒนา
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

๘ เพิ่มลูกขายหอกระจาย
ขาว 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมสวนรวม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เพิ่มลูกขายหอกระจายขาว  
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ ตําบลบาน
ในดง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนและสังคม
สวนรวมไดรับการพัฒนา
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๔ 
 

๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา    และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ๒.๖  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ สราง ซอมแซมที่อยู
อาศัยใหแก
ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
หรือยากจน 

เพื่อชวยเหลือดูแลใหดํารงชีวิตอยู
ในชุมชนไดเทาเทียมผูอ่ืน  

ผูดอยโอกาส ผูยากไร หรือ
ยากจน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

บุคคลที่ไดรับการ
ชวยเหลือมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๕ 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย  
              ๓.๑  แนวทางการพัฒนา    รักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ โครงการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

(แผนชุมชน) 

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

๒ อบรมหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินใน
ชุมชน 

เพื่อการบริการที่ถูกตอง  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ในชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

๓ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๖ 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย  
              ๓.๒  แนวทางการพัฒนา   จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณใน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

(แผนชุมชน) 

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ วัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด 

๒ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๗ 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย  
              ๓.๓  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนในการปองกันอาชญากรรม 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ โครงการซอมแผนการ
ปฏิบัติงานหน่ึงตําบล
หน่ึงทีมกูชีพกูภัย 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ซักซอมการปฏิบัติงานของ  
อปพร. 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

๒ อบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัยเบื้องตน 

เพื่อเฝาระวังและดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

อบรมสมาชิกอบต.อสม.ผูนํา
ชุมชนและผูเก่ียวของ 

- ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สามารถดูแลผูประสบภัย
เบื้องตนได 

สํานักปลัด 

๓ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๘ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
              ๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดอบรมและ
ประชาสัมพันธ เพื่อ
สรางจิตสํานึกให
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ประชาสัมพันธกิจกรรมที่
เก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนรูรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

๒ สนับสนุนการจัดทํา
แผนพลังงานชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมีแนวทางในการจัด
การพลังงานภายในชุมชน 

ตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีแนวทางในการจัดการ
เก่ียวกับพลังงานภายใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 

๓ สนับสนุนการทํา
กิจกรรมดานพลังงาน 

เกิดการรวมกลุม ตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนรูรักษพลังงาน สํานักปลัด 

๔ พลังงานพอเพียงเพื่อ
ชุมชน 

เพื่อใหชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของพลังงาน  

ตําบลบานในดง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รูคุณคาของพลังงานและ
ใชพลังงานใหเกิด
ประโยชนและคุมคามาก
ที่สุด 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๗๙ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
               ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ สงเสริมสนับสนุนใหมี
การปลูกหญาแฝก 
และตนไมชนิดตาง ๆ  

(แผนชุมชน) 

เพื่ออนุรักษดินและนํ้า 
เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  
เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน 

พื้นที่ที่มีปญหาตอการใช
ประโยชนดานเกษตรกรรม 
โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 
ปลูกในวันสําคัญตาง ๆ  

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

ปองกันการพังทลายของ
ดินไดดีขึ้น 
แกไขปญหาภาวะโลกรอน 

สํานักปลัด 

๒ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
          ๔.๓  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศนเขต
พื้นที่ตําบลบานในดง 

เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  
เพื่อปรับพื้นที่ใหสวยงามและ
เหมาะสม 
เพื่อใหมีสถานที่พักผอนและออก
กําลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศนเขตพื้นที่ตําบล
บานในดง 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- สรางจิตสํานึกของ
ประชาชนในการพัฒนา
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม 
มีสถานที่ออกกําลังกาย  

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

๘๐ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
              ๔.๔  แนวทางการพัฒนา    ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
             ๔.๕  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ กอสรางทอระบายนํ้า
ทิ้ง 

เพื่อปองกันและจัดระบบบําบัดนํ้า
เสีย 

กอสรางทอระบายนํ้าทิ้ง - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปองกันนํ้าเสีย สํานักปลัด 

๒ สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๑ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
              ๔.๖  แนวทางการพัฒนา    บําบัดและจัดการขยะ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ กอสรางเตาเผาขยะ เพื่อใหเกิดความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

ตําบลบานในดง - - ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

สวนโยธา 

๒ จัดซ้ือถังรองรับขยะมูล
ฝอย 

เพื่อใหเกิดความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย   - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

สํานักปลัด 

๓ รณรงคการกําจัดขยะ
และการคัดแยกขยะทุก
ครัวเรือน 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใหเกิดความสะอาด และความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

สํานักปลัด 

๔ จัดซ้ือรถยนตบรรทุก
ขยะ  

เพื่อการจัดเก็บขยะที่เปนระเบียบ
เรียบรอย 

รถยนตบรรทุกขยะ จํานวน  
๑ คัน 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

สํานักปลัด 

๕ โครงการธนาคารขยะ เพื่อปองกันปญหาขยะ คัดแยก
ขยะเปยก  และขยะแหง 

จัดตั้งธนาคารขยะ ภายในตําบล - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- สภาพแวดลอมนาอยู ไมมี
ปญหามลพิษ 

สํานักปลัด 

๖ โครงการจัดหา / เชา 
สถานที่ทิ้งขยะ 

เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะ จัดหา / เชา สถานที่ทิ้งขยะ 
จํานวน ๑ แหง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานที่กําจัดขยะ สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๒ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
              ๔.๗  แนวทางการพัฒนา  ปองกันอุทกภัย 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ กอสรางเหมืองระบาย
นํ้า ตําบลบานในดง 

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง  กอสรางเหมืองระบายนํ้า - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ไมเกิดปญหานํ้าทวมขัง สวนโยธา 

๒ ขุดลอกคู คลองระบาย
นํ้า ตําบลบานในดง 

(แผนชุมชน) 

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง  คู  คลอง ระบายนํ้าที่กอใหเกิด
ปญหานํ้าทวมขัง 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ไมเกิดปญหานํ้าทวมขัง สวนโยธา 

๓ ซอมแซมเหมืองระบาย
นํ้า ตําบลบานในดง 

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง ซอมแซมเหมืองระบายนํ้า - - ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

แกไขปญหาไมเกิดนํ้าทวม
ขัง 

สวนโยธา 

๔ ขุดดินพรอมถางปา
เหมืองสงนํ้า ตําบลบาน
ในดง 

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง  
และเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใช 

ขุดดินพรอมถางปาเหมือง
คอนกรีตสงนํ้า 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- เกษตรกรมีนํ้าใช และไม
เกิดปญหานํ้าทวม 

สวนโยธา 

๕ กอสรางผนังก้ันดิน  
หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ 

เพื่อปองกันการพังทลายของดิน กอสรางผนังก้ันดิน หมูที่ ๑  - 
หมูที่ ๖ ตําบลบานในดง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ไมกอใหเกิดการพังทลาย
ของดิน 

สวนโยธา 

๖ คาใชจายในการแกไข
ปญหาและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อแกไขปญหา  และบรรเทาสา
ธารณภัย ความเดือดรอนตาง ๆ 
ของประชาชน 

ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

แกไขปญหา  และบรรเทา
สาธารณะภัยความ
เดือดรอนตาง ๆ ใหกับ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๘๓ 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
              ๔.๘  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาภูมิทัศน  ส่ิงแวดลอมเมือง  และแมน้ําสายหลัก 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ พัฒนาหมูบานในวัน
สําคัญตางๆ  

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน  ส่ิงแวดลอม
เมือง และแมนํ้าสายหลัก 

พัฒนาหมูบาน เชน ทําความ
สะอาด ปลูกตนไม ในวันสําคัญ
ตาง ๆ หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  
ตามสถานที่ราชการ 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ภูมิทัศนของตําบล 
บานในดงดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ สงเสริมสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
รวมกัน 

สวนราชการ / องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมสนับสนุน / บูรณา
การรวมกัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๔ 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถิ่น 
              ๕.๑  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ สงเสริมและสนับสนุน
งานพระนครคีรี 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมและสนับสนุนเงิน
งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรี 

สํานักปลัด 

๒ เขารวมงานมหกรรม
การเกษตรและของดีทา
ยาง 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ตําบลบานในดง ๑๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัด 

๓ จัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา ประชาชนหมูที่  ๑ –  
หมูที่  ๖ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใหความสําคัญ
ทางพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

๔ โครงการจัดกิจกรรมรัฐ
พิธีตาง ๆ  
 

(แผนชุมชน) 

เพื่อเปนการสงเสริมงานรัฐพิธี
ประจําป 

จัดกิจกรรมวันพอ  
จัดกิจกรรมวันแม 
จัดกิจกรรมวันปยะมหาราช 
จัดกิจกรรมพิธีตาง ๆ  

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนเขารวมกิจกรรม
รัฐพิธีและงานพิธีตาง ๆ 
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา สงเสริม
ประเพณีภูมิปญญา
ทองถิ่น 

(แผนชุมชน) 

เพื่อเปนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

จัดกิจกรรม เขารวมกิจกรรม 
วันเขาพรรษา  วันวิสาขบูชา 
วันลอยกระทง วันสงกรานต 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ดีงามไวใหคงอยู
ตลอดไป 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๕ 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถิ่น 
              ๕.๒  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดตั้งศูนยวัฒนธรรม    
ศูนยการเรียนรูประจํา
ตําบลและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เพื่อเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน ตําบลบานในดง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

เปนศูนยการเรียนรูของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๖ 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร 
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนหนวยงานของ
รัฐและเอกชนตาม
อํานาจหนาที่ของ อบต.  

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ
ที่ครบถวน 

อุดหนุนหนวยงานของรัฐ  และ
เอกชนตามหนาที่ของ อบต.  

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการ
ที่ดี 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวนการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒ คาใชจายในการ
บริหารงาน 

เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ตามที่ระเบียบ
และกฎหมายกําหนด 

บริหารงานตาง ๆ ทุกกิจกรรม  
บุคลากรทุกคน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการ
ที่ดี 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวนการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓ พัฒนาการบริการใหกับ
ประชาชนอยางรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนและเวลา
บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service) 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารและจัดการองคกร 

พัฒนาการบริการใหประชาชน
อยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนและ
เวลาบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการ
ที่ดี 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวนการศึกษา 
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๗ 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร 
 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔ พัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารและศูนยรับ
แจงการทุจริตและเรื่อง
รองเรียน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารและจัดการองคกร 

-จัดซ้ือตูเอกสารเผยแพรและตู
ดัชนีขอมูล  
-ปรับปรุงเว็บไซดของ อบต.
บานในดง 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการไดรับบริการที่
สะดวก  รวดเร็ว  เปน
ธรรม และประทับใจตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา  

สวนการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๘ 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๒  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดอบรม  หรือ
สนับสนุนบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม 

เพื่อใหผูบริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงาน  เจาหนาที่ไดมีทักษะ
ความรูเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝกอบรม  หรือ  สงพนักงาน  
เจาหนาที่  ผูบริหาร  สมาชิก 
อบต. เขารับการฝกอบรม 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผูบริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงาน  เจาหนาที่  มี
ความรูเพิ่มขึ้น  การทํางาน
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒ จัดศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูแก
พนักงานสวนตําบล  
ผูบริหาร  สมาชิกสภา 
กลุมพัฒนาสตรี  อสม. 
อผส.  ผูสูงอายุ  กลุม
องคกรตาง ๆ  
(แผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานเจาหนาที่  กลุมสตรี  
ผูสูงอายุ  อสม. อผส. กลุม
องคกรตาง ๆ  

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงานเจาหนาที่  กลุม
สตรี   ผูสูงอายุ กลุม
องคกรตาง ๆ มีความรู
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการพัฒนาสงเสริม
บุคลากรใหไดรับ
การศึกษาตอ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมี
ความรูเพิ่มมากขึ้น 

คาลงทะเบียนสําหรับศึกษา
ระดับปริญญาตรี  และปริญญา
โท 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
และประทับใจตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ฯ 

 
 
 
 
 
 



 
 

๘๙ 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๓  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ 
อุปกรณ  เครื่องใช 
ตาง ๆ ในการ
บริหารงานของ อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ใหบริการประชาชน 

จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณ  
เครื่องใชตาง ๆ  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒ สราง  ซอมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ ที่ดิน และ  
ส่ิงกอสรางที่อยูในความ
ดูแลของ อบต. ตาม
อํานาจหนาที่ 

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ
และใชประโยชนจากส่ิงสาธารณะ
ตาง ๆ จากการบริหารงานของ 
อบต. 

ซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดิน  
และส่ิงกอสราง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการ
ที่ดี 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓ จัดซ้ือรถกระเชา
เอนกประสงค 

เพื่อบริการ ปรับปรุง ซอมแซม
ส่ิงแวดลอมเชน ตัดแตงก่ิงไม 
ซอมแซมไฟฟารายทาง 

จัดซ้ือรถกระเชาเอนกประสงค
จํานวน ๑ คัน 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง  

สวนโยธา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๐ 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๓  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๔ ปรับปรุงที่ทําการ อบต.  เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการที่ครบถวน 

ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบานในดง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สวนโยธา 
 

๕ กอสรางอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวน
ตําบลบานในดง (แหง
ใหม) 

เพื่อการบริการที่ดีใหกับ
ประชาชน 

กอสรางอาคารสํานักงาน อบต.  
(แหงใหม)  

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๖ จัดซ้ือรถยนตบรรทุกนํ้า
ดับเพลิงเอนกประสงค 

เพื่อใหการบริการกับประชาชน  
-ชวยสนับสนุนงานดับเพลิง 
-บรรทุกนํ้าเพื่อแจกจายตาม
แหลงชุมชน 
-รดนํ้าตนไม จายนํ้าเพื่อ
ประโยชนอ่ืน 

จัดซ้ือรถยนตบรรทุกนํ้า
ดับเพลิงเอนกประสงค จํานวน 
๑ คัน 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สวนโยธา 

๗ กอสรางอาคาร
เอนกประสงค 

เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ  กอสรางอาคารเอนกประสงค
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สวนโยธา 

๘ โครงการถมดิน -เพื่อกอสรางที่ทําการ อบต.แหง
ใหม 
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการที่ครบถวน 

บนพื้นที่  10  ไร  3  งาน  
26.3  ตารางวา 

- 2,000,000 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สวนโยธา 

๙ โครงการกอสรางกําแพง
กันดิน 

-เพื่อเตรียมการกอสรางที่ทําการ 
อบต. แหงใหม 
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการที่ครบถวน 

บนพื้นที่ 10 ไร 3 งาน 
26.3 ตารางวา 

- - 500,000 ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สวนโยธา 

10 โครงการกอสรางหองนํ้า เพื่อใหประชาชนไดใชบริการ บนพื้นที่แหงใหม - 400,000 - ประชาชนไดรับการบริการ สวนโยธา 



 
 

๙๑ 
 

 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๔  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่น  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ จัดประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่นในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป แผนชุมชน 
 

หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖  ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงานของ อบต. 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒ คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่น 

คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป  
หมูที่  ๑ – หมูที่  ๖ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงานของ อบต. 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓ สงเสริม  สนับสนุนการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อพัฒนา
สังคม  

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาคน และสังคมสวนรวม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล หมู
ที่ ๑ – หมูที่ ๖ ตําบลบานในดง 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับการพัฒนา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๒ 
 

 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 
              ๖.๕  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ โครงการจางเหมา
บริการวิจัย สํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและวัด
ระดับตัวช้ีวัดของ อบต. 

สํารวจความพึงพอใจ หมูที่ ๑ – 
หมูที่ ๖ ตําบลบานในดง 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนและไดนํามา
ปรับปรุงแกไขบริการใหดี
ขึ้น 

สํานักปลัด  
สวนการคลัง  
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
              ๖.๖  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนารายได  
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

(บาท) 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๑ คาใชจายในการจัดทํา
แผนที่ภาษี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ
รายไดของ อบต. 

จัดทําแผนที่ภาษีดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การจัดเก็บรายไดของอบต.
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง   
สวนโยธา 

สวนการศึกษา  
ฯ 



 
 

93 
 

 


	ส่วนที่  ๕

