
65 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

1 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  1

บ้านหัวทะเล  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต สาย

รอบนอก  หมู่ที่  1  กว้าง  5  เมตร  ยาว  

1,000 เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท1-01 

 

600,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  1

บ้านหัวสระ  มีถนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต ถนน

สายสุระนารายณ์-บึงทะเลสีดอ หมูท่ี่  1  กว้าง  

4  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท

1-01 

 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  1

บ้านหัวทะเล  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต สาย

บึงทะเลสดีอ-บ้านหัวสะพาน หมู่ที่  1  กว้าง  5 

เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท

1-01 

 

 

600,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  2

บ้านหัวสระ  มีถนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ภายในวัดสุนทรสราวาส หมู่ที่  2  กวา้ง  4  

เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท1-01 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



66 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

1 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

2บ้านหัวสระ  มีถนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตบ้าน

หัวสระ(บ้านนายส าเริง  ลหีัวสระ) หมู่ที่  2  

กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 

เลขที่  ท1-01 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

2บ้านหัวสระ  มีถนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  2  กว้าง  5  เมตร  ยาว  

300  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท1-01 

 

750,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

750,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

750,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

2บ้านหัวสระ  มีถนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที่  2  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

100  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท1-01 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

3บ้านกุ่ม  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตสาย

ข้างวัดส าราญบ้านกุม่  หมู่ที่  3  กว้าง  4  

เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่  ท1-01 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

3 บ้านกุ่ม  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

ข้างโรงเรียนบ้านกุ่มฯ หมู่ที่  3  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  450  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

1 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  3

บ้านกุ่ม  มถีนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่  3  กว้าง  5  เมตร  ยาว  

70เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

175,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

175,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

175,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  3

บ้านกุ่ม  มถีนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

สุขใจ หมู่ที่  3  กว้าง  2.5  เมตร  ยาว  100  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

125,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

125,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

125,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายรวมใจ หมู่ที่  4  กว้าง  4  เมตร  ยาว  120  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

สุรนารายณ์-ฉางเก็บของ อบต. หมู่ที ่ 4  กว้าง  

5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4 

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ซอยกลางบ้าน หมูท่ี่  4  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

120  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



68 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4 

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายศาลตาปูุ หนองปรอื หมู่ที่  4  กว้าง  4  

เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4 

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายกลางบ้าน-คลองชลประทาน หมูท่ี่  4  

กว้าง  4  เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4 

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายหนองปรอืหนองไร หมู่ที่  4  กว้าง  4  

เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

800,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

800,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

800,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  4 

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายหนองประดู่ –โคกสว่าง หมูท่ี่  4  กว้าง  4  

เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  5

บ้านเขาดิน มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จดัสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

ร่มเย็น หมู่ที่  5  กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

255,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

255,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

255,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 



69 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  5

บ้านเขาดิน มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

รวมใจ หมู่ที่  5  กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

255,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

255,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

255,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  5

บ้านเขาดิน มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

พัฒนาถึงซอยสุขใจ หมูท่ี่  5  กว้าง  5  เมตร  

ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

306,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

306,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

306,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  5

บ้านเขาดิน  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

บ้านนายเกิด  พลตาล หมู่ที่  5  กว้าง  2  

เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

45,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

45,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

45,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  5

บ้านหนองประดู่  มีถนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตต่อ

จากสายหนองสะแก  หมูท่ี่  5  กว้าง  5  เมตร  

ยาว 200  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

6บ้านโคกแสว  มถีนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

สุวรรณ หมู่ที่  6  กว้าง  6  เมตร  ยาว  205 

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

627,300   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

627,300   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

627,300   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



70 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556  (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

6บา้นโคกแสว  มถีนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตสาย

สระแก้ว หมู่ที่  6  กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

489,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

489,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

489,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

6บ้านโคกแสว  มถีนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตสาย

เข้าวัดบ้านโคกแสว หมู่ที่  6  กว้าง  5  เมตร  

ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

6บ้านโคกแสว  มถีนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตซอย

ศรีนวล หมู่ที่  6  กว้าง  6  เมตร  ยาว  260  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

759,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

759,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

759,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

6บ้านโคกแสว  มถีนนใช้

ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตสาย

ต่อจากหน้าโรงเรียนบ้านโคกแสว หมูท่ี่  6  

กว้าง  6  เมตร  ยาว  280  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

1,224,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,224,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,224,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  7

บ้านหนองดง  มถีนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เพิ่มเติมต่อจาก(หน้าบ้านนางคม  ชินนอก) หมู่

ที่  7  กว้าง  6  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  

0.15  เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการ

ปกครอง  เลขที่  ท1-01 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



71 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 25557 (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  7

บ้านหนองดง  มถีนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

ซอยหลังหอกระจายข่าว-คลอง หมู่ที ่ 7  กว้าง  

4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตรต

แบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที ่ท1-01 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  7

บ้านหนองดง  มถีนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

ซอยเข้าบ้านนายนพพร ยุทธโย หมู่ที่  7  กว้าง  

4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตรต

แบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที ่ท1-01 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

8บ้านเก่า  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

ซอยพิมพ์ศรีสูงเนิน หมู่ที่  8  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  70  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

8บ้านเก่า  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตถนน

ซอยโก้จันทึก หมู่ที่  8  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

70  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

8บ้านเก่า  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ถนนซอยเขตนอก หมูท่ี่  8  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  80  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

160,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 25557 (บาท) 

1 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

8บ้านเก่า  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ถนนซอยยุทธอาจ หมูท่ี่  8  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  70  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

8บ้านเก่า  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีตสอง

ข้างทางข้างวัด หมู่ที่ 8 บ้านเก่า กว้าง  5  

เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

8บ้านเก่า  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

 หมู่ที่  8  กว้าง  6  เมตร  ยาว  280  เมตร  

หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการ

ปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

840,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

840,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

840,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

9บ้านโนนสังข์  มถีนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต หมู่ที่  

9  กว้าง  3 เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

 

75,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

75,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

75,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  

9บ้านโนนสังข์  มถีนนใช้ใน

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ถนนสายอสีานเขียว หมู่ที่  9  กว้าง  3 เมตร  

ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

 

750,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

750,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

750,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



73 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  10บ้าน

หัวสะพาน  มถีนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

เรียบคลอง หมูท่ี่  10  กว้าง  5  เมตร  

ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  

ท1-01 

 

1,250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  10บ้าน

หัวสะพาน  มถีนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

เรียบซอยแสงตะวัน หมู่ที่  10 กว้าง 3  

เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

 

225,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

225,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

225,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  10บ้าน

หัวสะพาน  มถีนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายรุ่งอรุณ หมู่ที่  10  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  

ท1-01 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  10บ้าน

หัวสะพาน  มถีนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

เรียบห้วยสีมุม หมู่ที่  10  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  140  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่  

ท1-01 

 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



74 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  10

บ้านหัวสะพาน  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต

ซอยหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยาหมู่ที่ 10

กว้าง 4 เมตรยาว  150 เมตร หนา  0.15 

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

เลขที่ท1-01 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  11 

บ้านหัวทะเล  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายท่าโพธิ์-บ่อลาว หมู่ที่  11  กว้าง  5 

เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  11 

บ้านหัวทะเล  มีถนนใชใ้นการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ถนนศูนยส์าธิตถงึบ่อลาวพรอ้มวางทอ่ 

หมู่ที่  11  กว้าง  5 เมตร  ยาว  400  

เมตร  หนา  0.15  เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่ ท1-01 

280,000     

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

280,000     

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  12บ้าน

สระใหม่  มีถนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายกรอกพัฒนา หมูท่ี่  12  กว้าง  5  

เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  12บ้าน

สระใหม่  มีถนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายลับแล หมู่ที่  5 ยาว  25,000  เมตร   

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



75 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  12บ้าน

สระใหม่  มีถนนใช้ในการ

สัญจร-การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายนอกจากหัวสระใหม-่หัวสระ หมูท่ี่  

12  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  

หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  เลขที่  ท1-01 

2,500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

2,500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

2,500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  12 

บ้านหัวสระใหม่  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

สายทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่  12  กว้าง  4  

เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  

เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  

เลขที่  ท1-01 

600,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  12 

บ้านหัวสระใหม่  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ซอยบุญส่ง หมู่ที่  12  กว้าง  3.5  เมตร  

ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตรตาม

แบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขทีท่1-

01 

87,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

87,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

87,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสรมิไม้ไผ่ภายใน

หมู่บ้าน 

- เพื่อให้ประชาชนในหมูบ่้านทัง้  

12  หมู่บา้น มีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและมีรายได้จากการ

จ้างแรงงาน 

-จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิไม้ไผ่ หมู่ที่ 1-หมู่ที่  12    

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป

มาที่สะดวกมากเพิม่ขึน้ร้อย  

80 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  12 

บ้านหัวสระใหม่  มีถนนใชใ้น

การสัญจร-การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

ซอยศาลตาปูุ หมูท่ี่  5 ยาว  2,500  เมตร  

หนา  0.15  เมตรตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครองเลขทีท่1-01 

5,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 25556(บาท) 25557(บาท) 

2 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ 1  และ หมูท่ี่  11

บ้านหัวทะเล สายเรียบคลองโอบ  กว้าง  

5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10  

เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกร่องพูนดนิ 

หมู่ 1  บ้านหัวทะเล สายโศกโก-โคกเตียน  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.10  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

(ต่อ) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

คลองไผ่งาม-โศกโกโคกเตียน หมู่ที่  1 

บ้านหัวทะเล  กว้าง  5 เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  หนา     0.10  เมตร    

ตามแบบ อบตก าหนด 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

- โดยท าการลงลกูรัง หมู่ 1  บ้านหัวทะเล 

สายทางเชื่อมคลองโอบ-ทางเชื่อมโคก

เตียน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  

เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด  

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     



77 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 25556(บาท) 25557(บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

- โดยท าการลงลกูรัง หมู่ 1  บ้านหัวทะเล 

สายคลองไผ่งาม กว้าง  5  เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด  

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึ้น 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายหัวนา-ดอนตูม หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

 

202,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

202,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

202,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายเลียบคลองห้วยสีมุม-คลองไผ่งาม 

หมู่ 2  บ้านหัวสระ  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

1,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

 

165,600 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

165,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

165,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายหัวนา-ทุ่งตับเต่า หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

 

162,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

162,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

162,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 



78 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 25556(บาท) 25557(บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายทุ่งตับเต่า-โศกโก หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

405,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

405,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

405,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายล่องน้อย-หนองข้าวเหม้า หมู่ 2  

บ้านหัวสระ  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  

เมตร  หนา  0.50  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

 

202,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

202,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

202,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายหนองเสือนวน หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  6  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

 

75,420   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

75,420   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

75,420   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายหัวนา-โศกโก หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  6  เมตร  ยาว  4,500  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

 

1,131,300   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

1,131,300   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

1,131,300   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     



79 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 25556(บาท) 25557(บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายดอนตูม-โศกโก หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

419,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

419,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

419,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายตามแนวที่สาธารณะประโยชน์ หนอง

แห้ว-หนองขาม หมู่ 2  บ้านหัวสระ  

กว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  

0.50  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

502,800   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

502,800   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

502,800   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกร่องพูนดนิ 

สายตามแนวที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 2  

บ้านหัวสระ  กว้าง  6  เมตร  ยาว  100  

เมตร  หนา  0.50  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

25,140   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

25,140   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

25,140   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายหนองข้าวเหม้า – หนองขาม หมู่ 2    

บ้านหัวสระ  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  

เมตร  หนา  0.50  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

 

209,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

209,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

209,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     



80 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 25556(บาท) 25557(บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 -ก่อสรา้งถนนลูกรังและยกรอ่งพูนดนิ 

สายหนองดง – หนองขาม หมู่ 2    บา้น

หัวสระ  กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,000  

เมตร  หนา  0.50  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

251,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

251,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

251,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

     

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน สาย

หน้าวัดเชื่อมทางควายเดิน หมู่ 3 บ้านกุ่ม    

กว้าง  4 เมตร  ยาว  980  เมตร  หนา  

0.10  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

96,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

96,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

96,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

กอ่สร้างถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน หมู่ 

3 บ้านกุ่ม    สายโคกประโดกอึ่ง กวา้ง 4 

เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.10  

เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน สาย

หัวนา หมูท่ี่  3  บ้านกุ่ม กว้าง  5 เมตร  

ยาว  500  เมตร  หนา  0.50  เมตร    

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

120,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

120,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

120,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งลูกรังและยกรอ่งพูนดนิถนนสาย

หัวนาเลียบคลองกระทุ่มลายพร้อมปรับ

เกลี่ย  หมู่ที่ 3 บ้านกุม่  กว้าง  4 เมตร  

ยาว  500  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด  

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



81 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 25556(บาท) 25557(บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกรอ่งพูนดินและลงลกูรัง

อย่างดีสายข้างโรงเรียน-ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก บ้านกุม่ หมู่ที่  3   กว้าง  5   เมตร  

ยาว  400  เมตร  หนา     0.10  เมตร  

พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

101,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

101,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

101,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ลงลูกรังอย่างดี หมู่ 4 บ้านหนองประดู่    

สายหนองปรอื-หัวทะเล  กวา้ง  4 เมตร  

ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

101,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

101,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน หมู่ 

4 บ้านหนองประดู่   สายสุระนารายณ์-

ฉางเกบ็ของอบต.กว้าง  5 เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร    ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกรอ่งพูนดินและลงลกูรัง

สายกุดปลาคา้ว-เชื่อมทางควาย  หมูท่ี่  

4-หมู่ที่  10   กว้าง  4   เมตร  ยาว  200  

เมตรสูง 0.50เมตร ตามแบบอบต.ก าหนด 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกรอ่งพูนดินและลงลกูรัง

อย่างดีสายหนองปรอื บ้านหนองประดู่ 

หมู่ที่  4   กว้าง  5   เมตร  ยาว  1,500  

เมตร  หนา   0.10  เมตร  พร้อมปรับ

เกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

170,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

170,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

170,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ (โครงการก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 25556 (บาท) 25557 (บาท) 

2 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกรอ่งพูนดินและลงลกูรัง

สายตะวันออกบ้าน หมู่ที่  4   กว้าง  5 

เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา     0.10  

เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกรอ่งพูนดินและลงลกูรัง

จากนานายใบถึงถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่  

4  กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  เมตร 

หนา   0.10  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่ 

ตามแบบ อบต. 

90,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

90,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

90,600   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน หมู่

ที่ 5 บ้านเขาดิน เพิ่มเตมิ(ต่อ)ซอย

ปรารถนา  กว้าง  5 เมตร  ยาว  200  

เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

30,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน หมู่ 

5 บ้านเขาดินทางบเุกษตรพร้อมวางท่อ

ระบายน้ า  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

กอ่สร้างถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน หมู่

ที่ 5 บ้านเขาดิน สายท่าขีเ้ถ้ากว้าง  5 

เมตร  ยาว  500  เมตรหนา 0.10 เมตร 

ตามแบบ  อบต 

120,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 25556 (บาท) 25557 (บาท) 

2 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

รอบสระหนองสระแก บ้านเขาดิน หมู่ที่  

5   กว้าง  5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.10  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

- เพื่อให้เกษตรกรภายใน

ต าบลหัวทะเลมีเส้นทางในการ

สัญจรเข้าพื้นทีก่ารเกษตรได้

สะดวก 

จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินติดไหล

ถนนสุรนารายณ์บ้านเขาดิน ม.5 กว้าง 8 

ม.ยาว 4,000ม.สูงเฉลี่ย0.50 ม. 

 

416,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

416,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

416,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

- เพื่อให้เกษตรกรภายใน

ต าบลหัวทะเลมีเส้นทางในการ

สัญจรเข้าพื้นทีก่ารเกษตรได้

สะดวก 

จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินถนนเข้า

หนองสะแก บ้านเขาดิน ม.5กว้าง 7 ม.

ยาว 2,500ม.สูงเฉลี่ย0.50 ม. 

227,500 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

227,500 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

227,500 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

หนองงิว้ หมู่ที่  6 บ้านโคกแสว กว้าง  6 

เมตร  ยาว  1,200  เมตร  หนา   0.10 

เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

243,100   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

243,100   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

243,100   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

หนองตะไกร ้หมู่ที่  6 บ้านโคกแสว   

กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.10  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



84 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 25556 (บาท) 25557 (บาท) 

2 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

หนองม่วงน้อย-บ้านโคกแสว หมู่ที่  6  

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา   

0.10 เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

103,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

103,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

103,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

หลังคลองลาดยางไปจรดคลองหมู่บา้น 

บ้านหนองดงหมู่ที่  7 กว้าง  4 เมตร  ยาว  

500  เมตร  หนา  0.10  เมตร    ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

หนองเกตุ บ้านหนองดงหมูท่ี่  7   กวา้ง  

5 เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.50  

เมตร    ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

40,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

40,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

40,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลงลกูรังอย่างดีสายนาใน

บ้านหนองดง  หมู่ที่  7  กว้าง    4  เมตร  

ยาว  600  เมตร  หนา     0.10  เมตร  

พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

75,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

75,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

75,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลงลกูรังอย่างดีสายหนอง

โสน-หนองสนิม บ้านหนองดง  หมู่ที่ 7

กว้าง    4  เมตร  ยาว  1,700  เมตร  

หนา  0.10  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่ 

ตามแบบอบต.ก าหนด 

220,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

220,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

220,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 



85 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 25556 (บาท) 25557 (บาท) 

2 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลงลกูรังอย่างดีสายคลอง

ใหม่ บ้านหนองดง  หมูท่ี่  7  กว้าง   4  

เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10  

เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลงลกูรังอย่างดีสายคลอง

เก่า บ้านหนองดง  หมูท่ี่  7  กว้าง   4  

เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา    0.10  

เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

210,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

210,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

210,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

รอบปุาสาธารณะหนองโสน บ้านหนองดง

หมู่ที่  7   กว้าง  5 เมตร  ยาว  500  

เมตร  หนา  0.50  เมตร    ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

เพื่อให้เกษตรกรภายในต าบล

หัวทะเลมีเส้นทางในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวก 

 

จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินสาย

หนองดง – โคกแสว กว้าง 7 เมตร ยาว 

4,500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

409,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

409,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

409,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)- 

 

เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

เพื่อให้เกษตรกรภายในต าบล

หัวทะเลมีเส้นทางในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวก 

 

จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินสายนา

นายบุญมา  กามขุนทด บ้านหนองดง หมู่

ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว  100 เมตร สูง

เฉลี่ย 0.50 เมตร 

 

50,000 

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 25556 (บาท) 25557 (บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

บ้านหัวสระ-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่  8

กว้าง  5 เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  

0.50  เมตร    ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

40,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

40,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

40,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลงลกูรังอย่างดีสายคลองดิน

ด า บ้านเก่า หมู่ที่  8  กว้าง    4  เมตร  

ยาว  300  เมตร  หนา     0.10  เมตร  

พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

136,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

136,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

136,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทาง  สัญจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

เพื่อให้เกษตรกรภายในต าบล

หัวทะเลมีเส้นทางในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวก 

 

-จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินถนน

สายหนองด-ูบ้านเก่า ม.8 กว้าง 6 ม. 

ยาว 4,000 ม.สูงเฉลี่ย 0.50 ม 

 

312,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

312,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

312,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

- เพื่อให้เกษตรกรภายใน

ต าบลหัวทะเลมีเส้นทางในการ

สัญจรเข้าพื้นทีก่ารเกษตรได้

สะดวก 

จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินถนนสาย

หัวนา-หนองแดงม.8กว้าง 6 ม.ยาว 

3,000ม.สูงเฉลี่ย0.50 ม. 

 

234,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

234,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

234,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

เพื่อให้เกษตรกรภายในต าบล

หัวทะเลมีเส้นทางในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวก 

 

จัดสรรงบประมาณยกร่องพูนดินถนนสาย

หนองขาม-บ้านเก่า กว้าง 6 ม. ยาว 

1,800 ม.สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

 

 

140,400   

(งบ  อปท.,เงิน 

140,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรมีเส้นทางที่สญัจร

ที่สะดวกสามารถน าผลผลิต

สู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังพร้อมยกร่องพูนดนิ

สายหัวนา  หมูท่ี่  9  บ้านโนนสังข์ กว้าง  

4 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.10  

เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดิน สาย

โนนสังข-์โคกแสว  กว้าง  6 เมตร  ยาว  

5,300  เมตร  หนา  0.50  เมตร    ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

 

858,600  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

858,600  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

858,600  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

โนนสังข-์โคกแสว บ้านโนนสงัข์ หมู่ที ่ 9   

กว้าง  5 เมตร  ยาว  5,000  เมตร  สูง  

0.50  เมตร    ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

442,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

442,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

442,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกรอ่งพูนดินและลงลกูรัง

อย่างดีสายโคกกระดูกอึง่ บ้านโนนสงัข์ 

หมู่ที่  9   กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,500  

เมตร  หนา     0.10  เมตร  พร้อมปรับ

เกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

135,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

135,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

135,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

คลองหว่า บ้านโนนสงัข์ หมู่ที่  9   ยาว  

1,000  เมตร  หนา     0.10  เมตร  

พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

80,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังพร้อมยกร่องพูนดนิ

สายหน้าโรงเรียน  หมู่ที่  10  บ้านหัว

สะพานกว้าง  5 เมตร  ยาว  100  เมตร  

หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ทีสะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนยกและรอ่งพูนดินสายเจ๊ก

เก้า บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11   กว้าง  5 

เมตร  ยาว  500  เมตร สูง  0.50 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

57,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

57,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

57,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนและยกรอ่งพูนดินสายโคก

ดินแดง-โคกแฝก บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11   

กว้าง  5 เมตร  ยาว  600  เมตร  สูง     

0.50  เมตร    ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

67,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

67,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

67,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนและยกรอ่งพูนดินสายคลอง

โอบ-คลองไผ่ บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11   

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา     

0.10  เมตร    ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนและยกรอ่งพูนดินสายบุ

เกษตร บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11   ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000  

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

ก่อสรา้งถนนและยกรอ่งพูนดินสายประดู่

งาม-โสกดินแดง บ้านหัวทะเล หมูท่ี่  11    

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



89 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน สายโศกหมอยา-โคก

เตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตามแบบ 

อบต.หัวทะเล ก าหนด 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

140,000   

   (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

คูขาดบ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่  12   กว้าง  

6 เมตร  ยาว  800  เมตร  หนา     0.10  

เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่ ตามแบบ

อบต.ก าหนด 

242,400  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

242,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

242,400   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังสายกระทุ่มลาย  บ้าน

หัวสระใหม่ หมู่ที่  12   กว้าง  4 เมตร  

ยาว  900  เมตร  หนา     0.10  เมตร  

พร้อมปรับเกลี่ยพืน้ที่  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

280,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังและยกรอ่งพูนดินสาย

หนองคู หมู่ที่ 12 บ้านหัวสระใหม่ ตาม

แบบอบต.ก าหนด 

 

 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง

และยกรอ่งพูนดิน 

 

เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนนให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากขึน้ 

 

ก่อสรา้งถนนลกูรังสายคลองทางควาย 

จากนานายกอน ถงึ วัดบ้านกุ่ม  บ้าน

หนองประดู่ หมู่ที่  4  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ประชาชนมีเส้นทาง  สญัจร

ที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่ม

มากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายคลองไผ่งาม-หัวสะพาน หมูท่ี่ 1 

บ้านหัวทะเล  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายเรียบคลองโอบ  หมู่ที่ 1 บ้านหัว

ทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 

0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายหัวนา – ดอนตูม  หมู่ที่ 2 บ้าน    

หัวสระ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

394,200  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

394,200  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

394,200  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายล่องน้อย – หนองขาม  หมูท่ี ่2 

บา้นหัวสระ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 

เมตรหนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

394,200  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

394,200  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

394,200  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายหัวนา – โศกโก หมูท่ี่ 2  บ้าน     

หัวสระ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร

หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

273,750  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

273,750  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

273,750  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพือ่ให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายหนองขาม – หนองดง หมู่ที่ 2  

บ้านหัวสระ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตรหนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

197,100  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

197,100  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

197,100  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายเรียบคลองห้วยสีมุม หมู่ที่ 2  

บ้านหัวสระ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 

เมตรหนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

153,300  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

153,300  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

153,300  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายบ้านจัดสรร-ทะเลสีดอ  หมูท่ี่ 4 

บ้านหนองประดู่  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายชลประทาน-เหมืองแร่  หมูท่ี่ 4 

บ้านหนองประดู่  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกร่องพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายรอบเมือง-อบต.หัวทะเล  หมู่ที่ 

4 บ้านหนองประดู่  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายสามแยกหนองประดู-่ถนนสรุะ

นารายณ์  หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายภายในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้าน

หนองประดู่  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายหนองสะแก   หมูท่ี่ 5  บ้านเขา

ดิน  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125 บาท 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองงิว้-หนองแน หมู่ที่ 6 บ้านโคก

แสว กว้าง ประมาณ 4 เมตร  ยาว  100  

เมตร หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ  อบต.

หัวทะเล ก าหนด 

50,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองดง-หนองสนมิ  กว้าง  

ประมาณ  5  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  

หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ  อบต.หัวทะเล 

ก าหนด 

340,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

340,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

340,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองดง-บ้านเก่า  กว้าง  ประมาณ  

5  เมตร  ยาว  4,000  เมตร หนา 0.10 

เมตร  ตามแบบ  อบต.หัวทะเล ก าหนด 

680,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

680,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

680,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



93 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองดง-หนองแดง กว้าง ประมาณ 

5 เมตร  ยาว  5,000  เมตร หนา 0.10 

เมตร  ตามแบบ  อบต.หัวทะเล ก าหนด 

844,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

844,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

844,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน  ทั้ง  12  

หมู่บ้าน  มถีนนส าหรับใช้ใน

การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

 

 จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองดง-หนองโสน  กว้าง  

ประมาณ  4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร

หนา 0.10 เมตร    ตามแบบ  อบต.หวั

ทะเล ก าหนด 

270,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

270,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

270,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายคลองโอบ-ถนนด า หมู่ที่ 11 บ้านหัว

ทะเล กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  

หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ  อบต.หัวทะเล 

ก าหนด 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ่อลาว-ศูนย์สาธิตการตลาดต าบล

หัวทะเล หมู่ที่ 11บ้านหัวทะเล กว้าง 

ประมาณ 5เมตร  ยาว  500  เมตร หนา 

0.10 เมตรตามแบบอบต.หัวทะเล ก าหนด 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายคลองโอบ-คลองไผ่งาม  บ้านหัว

ทะเล หมูท่ี่ 11  กว้าง  5  ยาว   1,000  

เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบุเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านหัวทะเล  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายโสกดินแดง-โสกหินงาม พร้อมทอ่

ระบายน้ า 3 จุด  บ้านหัวทะเล หมูท่ี่ 11  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายประดู่งาม-โสกดินแดง พร้อมท่อ

ระบายน้ า 5 จุด  บ้านหัวทะเล หมูท่ี่ 11  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายเลียบคลองโอบ หมู่ที่ 11 บ้านหัวทะเล  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายโศกหมอยา-โคกเตียน หมู่ที่ 11 บ้าน

หัวทะเล  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองคู หมู่ที่ 12 บ้านหัวสระใหม ่ 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

52,125  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังและยกรอ่งพนูดิน 

เพื่อให้ประชาชน  ทั้ง 12 

หมู่บ้าน มถีนนส าหรับใช้ในการ

คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง

ทุกหมูบ่้านในเขตต าบล หมู่ที่ 1-12  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

 

300,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

4 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหนอง

ขาม-ท่าด่าน บ้านหัวสระ หมูท่ี่ 2  กว้าง  

5  ยาว   1,800  เมตร  หนา  0.50  เมตร  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายนายใบ-

ถนนสุรนารายณ์ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 2  

กว้าง  5  ยาว   810  เมตร  หนา  0.50  

เมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

150,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

150,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหัวนา 

บ้านเก่า หมู่ที่ 8  กว้าง  5  ยาว   1,000  

เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายคลองดิน

ด า บ้านเก่า หมู่ที่ 8  กว้าง  5  ยาว   

1,800  เมตร  หนา  0.50  เมตร  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายฟาร์มไก่

นายประวิทย ์บ้านเก่า หมู่ที่ 8  กว้าง  6  

ยาว   1,500  เมตร  หนา  0.50  เมตร  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

207,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 

โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหนองโฮ

ไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8  กว้าง  5  ยาว   

2,000  เมตร  หนา  0.50  เมตร  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

230,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

230,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

230,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

4 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายบ้านแม่

เปูาต่อจากถนนคอนกรีต บ้านโนนสังข์ 

หมู่ที่ 9  กว้าง  5  ยาว   1,000  เมตร  

หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายกระทุ่ม

ลาย บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9   ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายโนนสังข์-

หัวสระ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9    ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหนองอเีค 

บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9    ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

-เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหนอง

อสีานเขียว  บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9    ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

4 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหัวนา

(ต่อ)บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10  กว้าง  5  

ยาว   500  เมตร  หนา  0.10  เมตร  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายบ่อลาว-

ศูนย์สาธิตการตลาดต าบลหัวทะเล  บ้าน

หัวทะเล หมู่ที่ 11  กว้าง  5  ยาว   500  

เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

70,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังเพื่อซ่อมแซม

ถนนสายคลองโอบ-ถนนด า บ้านหัวทะเล 

หมู่ที่ 11  กว้าง  5  ยาว   1,000  เมตร  

หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

140,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายคลอง

โอบ-คลองไผ่งาม  บ้านหัวทะเล หมูท่ี่ 11  

กว้าง  5  ยาว   1,000  เมตร  หนา  0.10  

เมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายคูขาด  

บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12  กว้าง  6  ยาว   

800  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

110,400  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

115,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

4 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสายหนองคู  

บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12  กว้าง  3  ยาว   

700  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

48,300  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

48,300  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

48,300  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการลงลกูรังอย่างดี

ภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน 

- เพื่อด าเนินการก่อสรา้งถนน

ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

ถาวร 

 

 จัดสรรงบประมาณลงลูกรังอย่างดี

ภายในเขตต าบล  ทัง้  12  หมู่บ้าน 

240,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

บ้านหัวทะเล หมู่ที่  1  กว้าง  0.30  เมตร 

ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

บ้านหัวสระ หมู่ที่  2  กว้าง  0.50  เมตร 

ลึก  0.40  เมตร  ยาว  300 เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

349,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

349,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

349,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

จากศูนย์พฒันาเด็กเล็ก-ห้วยสีมุม หมู่ที่  

2 กว้าง  0.50  เมตร ลึก  0.40  เมตร  

ยาว  200 เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

233,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

233,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

233,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการวางท่อระบายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรตลอดทัง้ป ี

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างรางระบาย

น้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บา้น

หัวสระ กว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 

1,000 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า

การเกษตรตลอดทัง้ป ี

ส่วนโยธา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า  เพื่อลดการท่วมขงั

ของน้ าภายในหมูบ่้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

เข้าบ่อสระแก้วในวัดพรอ้มประตูเปิดออก 

หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ กว้าง 2 เมตร ยาว 

70เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

140,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา อบต. 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

บ้านกุ่ม หมู่ที่  3  กว้าง  0.30  เมตร ลึก  

0.40  เมตร  ยาว  200 เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

บ้านกุ่ม หมู่ที่  3  กว้าง  0.30  เมตร ลึก  

0.40  เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝาปิด  

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

บ้านกุ่ม หมู่ที่  3  ท าการวางท่อระบายน้ า

พร้อมเทคอนกรีตมัดฝาท่อกว้าง  0.30  

เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 เมตร  

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยม

สายคลองหวา้-ห้วยสีมุม 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่อเหลี่ยม

สายคลองหวา้-ห้วยสีมุม บ้านกุ่ม หมู่ที่  

3  ขนาด 1.8 X 1.8 เมตร จ านวน 2 ช่อง

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ า

จากห้วยกุดปลาเค้า-สระน้ าบ้านกุ่ม หมู่ที่  

3  ท าการวางท่อระบายน้ าพร้อมเท

คอนกรีตมัดฝาท่อกว้าง  0.60  เมตร ลึก  

0.40  เมตร  ยาว  500 เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยหลังโรงเรียนบ้านโคกแสว หมู่ที่  6  

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  

100 เมตรพร้อมฝาปิด  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยสายโกกกุรา บ้านโคกแสวหมู่ที่  6

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  

100 เมตรพร้อมฝาปิดทั้ง 2 เส้น ตามแบบ

อบต.ก าหนด 

 

156,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

156,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

156,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยบ้านนายสมบัติ  เจริญลาภ บ้าน

หนองดง หมูท่ี่  7 กว้าง  0.30  เมตร ลึก 

0.40  เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝาปิด  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



103 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยบ้านนางคม บ้านหนองดง หมู่ที่  7  

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  

100 เมตรพร้อมฝาปิด  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งฝาปิดรางน้ า  

บ้านหนองดง  หมู่ที่  7  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยภายในเขต บ้านเก่า หมู่ที่  8  กว้าง  

0.30  เมตร ลึก  0.40 เมตร  ยาว  1,000 

เมตรพร้อมฝาปิด  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

370,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

370,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

370,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยหนองตาปูน บ้านโนนสังข์ หมู่ที่  9  

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  

100 เมตรพร้อมฝาปิด  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



104 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยทองดี บ้านโนนสงัข์ หมู่ที่  9  กว้าง  

0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

240,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณการวางท่อระบายน้ า 

หลังโรงเรียน-เลียบห้วยสีมุม  หมู่ที ่ 10  

ตามแบบ  อบต. ก าหนด   

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

สายถนนสุระนารายณ์-สถานีต ารวจภูธร 

บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11  กว้าง  0.30  

เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 เมตร

พร้อมฝาปิด  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งรางระบายน้ า

สายถนนสุระนารายณ์-ศูนย์สาธิตฯ หมู่ที่  

11  กว้าง  30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  

ยาว  100 เมตรพร้อมฝาปิด ทั้ง  2  เส้น 

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

560,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

560,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

560,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



105 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยม

สายคลองหวา้-ห้วยสีมุม 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่อเหลี่ยม

คลองโอบ จุดนานายกอง พรามจร บา้น

หัวทะเล หมู่ที่  11  ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร 

จ านวน 2 ช่องตามแบบ  อบต.ก าหนด 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยม

สายคลองหวา้-ห้วยสีมุม 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่อเหลี่ยม

คลองโอบ จุดนานางส าเร็จ ยินขุนทด 

บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11  ขนาด 1.5 X 1.5 

เมตร จ านวน 2 ช่องตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยม

สายคลองหวา้-ห้วยสีมุม 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลมีท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า บล็อกคอนเวอร์ส 

เพื่อลดการท่วมขงัของน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่อเหลี่ยม

คลองห้วยดินด า จุดนานางนกแด้ว โม่ง

ปราณีต บ้านหัวทะเล หมู่ที่  11  ขนาด 

1.5 X 1.5 เมตร จ านวน 2 ช่องตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

350,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและลดปัญหา

น้ าท่วมขงั 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น หมู่ที่  1- หมู่ที่  11  กว้าง  

5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 

เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมผิว

ถนนคอนกรีตหมู่ที่  2  กว้าง  4  ยาว  

150  หนา  0.15  เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมผิว

ถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยสีมุม  กว้าง  

4  ยาว  150  หนา  0.15  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยางในต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัฟยหาอุบัติเหต ุ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง

เส้นบ้านกุ่ม  ขนาดกว้าง  6 เมตร  ยาว  

1,000  เมตร หนา  0.15 เมตร  ตามแบบ

กรมโยธาธิการ 

 

 

500,000   

((งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป

มาที่สะดวกมากเพิม่ขึน้ร้อย  

80 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมผิว

ถนนคอนกรีตซอยทวี กว้าง  4  ยาว  150  

หนา  0.15  เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยางในต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัฟยหาอุบัติเหต ุ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง

เส้นหนองประดู่-หัวสระ  ขนาดกวา้ง  6 

เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  0.15 

เมตร  ตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป

มาที่สะดวกมากเพิม่ขึน้ร้อย  

80 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยางในต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาอุบัติเหต ุ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง

เส้นสุระนารายณ์-หนองประดู่  ขนาด

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  

0.15 เมตร  ตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป

มาที่สะดวกมากเพิม่ขึน้ร้อย  

80 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น บ้านโนนสงัข์  หมู่ที่  9  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.15 เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 25556 (บาท) 2557  (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น หัวสะพาน-หัวสระ  กวา้ง  

5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 

เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น หัวสะพาน-หนองประดู่  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.15 เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

((งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

((งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น หัวสระ-บ้านเก่า  กว้าง  5  

เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 

เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น บ้านเก่า-หัวสระใหม่  กว้าง  

5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 

เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น บ้านกุ่ม  หมู่ที่  3  กว้าง  5  

เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 

เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น บ้านเขาดิน  หมูที่  5  กว้าง  

5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 

เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น บ้านโคกแสว  หมูท่ี่  6  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.15 เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

ทางคอนกรีตภายในต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ

ทั้งถนนสายหลักและภายใน

หมู่บ้าน จ านวน  12 หมู่บ้าน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

คอนกรีตเส้น บ้านหนองดง  หมู่ที่  7  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  

0.15 เมตรตามแบบกรมโยธาธิการ 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

 

 ประชาชนมีการสัญจรที่

สะดวกและลดอุบัติเหตุเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

7 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยางในต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ลดปัฟยหาอุบัติเหต ุ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง

เส้นสุระนารายณ์-หนองดง  ขนาดกว้าง  

6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  0.15 

เมตร  ตามแบบกรมโยธาธิการ 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป

มาที่สะดวกมากเพิม่ขึน้ร้อย  

80 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

8 ซ่อมแซมคอสะพาน - เพื่อให้ประชาชนในหมูบ่้าน

ทั้ง  12  หมู่บ้าน มีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมคอสะพาน 

สายโนนสังข-์โคกแสว กว้าง 3 เมตร ยาว 

4 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป

มาที่สะดวกมากเพิม่ขึน้ร้อย  

80 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

9 โครงการซือ้ที่ดินส าหรับสร้าง  

อบต.หัวทะเล 

เพื่อซือ้ที่ดินส าหรับสร้างที่

ท าการ  อบต.หัวทะเล 

ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีพื้นที่ส าหรับสร้าง  อบต.

หลังใหม ่

ส่วนโยธา  อบต. 

 

10 โครงการก่อสรา้งองค์การ

บรหิารส่วนต าบลหัวทะเล

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน ์

เพื่อรองรับการบรกิารของ

ประชาชนในต าบล 

ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 8,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

8,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

8,000,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชน  พนักงานมี

สถานที่ท างานกว้างขวาง

และการบรกิารประชาชน

อย่างรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละ

บ ารุงรักษาห้วยสีมมุ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละ

บ ารุงรักษาห้วยสีมมุ 

ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 30,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

สภาวะแวดล้อมในต าบลดขีึน้ ส่วนโยธา  อบต. 

12 โครงการก่อสรา้งที่จอดรถที่

ท าการองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้รถพนักงานเจา้หน้าที่

ผู้มาติดต่อจอดให้เป็น

ระเบียบ 

ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกิดความเป็นระเบียบ

ส าหรับผูม้าจอดรถติดต่อ

ราชการ 

ส่วนโยธา  อบต. 

13 โครงการท าแนวกันตลิง่ทรุด

ห้วยสีมุมและปรับปรุงภูมทิัศน์

ตลอดแนวล าห้วย 

เพื่อปูองกันดินทรุดตัวตาม

แนวคลอง 

ก่อสรา้งแนวกันตลิง่ทรุดห้วยสีมุมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวล าห้วย ยาว 

1,000 เมตร 

2,000,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

2,000,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

2,000,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)เ 

ไม่เกิดการพลังทลายของ

แนวตลิ่งคลอง 

ส่วนโยธา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกบงึทะเลสีดอ พืน้ที่ 360   ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

100,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

100,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

100,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองโอบ  บ้านหัวทะเล  หมูท่ี่  1  

ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  

ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองดินด า  บ้านหัวทะเล  หมู่ที่  

1  ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000  

เมตร  ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองไผ่งาม  บ้านหัวทะเล  หมู่ที่  

1  ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

386,000  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองกระทุ่มลาย  บ้านหัวสระ  

หมู่ที่  2  ขนาดกว้าง  12  เมตร  ยาว 

1,000 เมตร  ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

490,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

490,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

490,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกหนองกก-คลองกระทุ่มลาย  บ้าน

หัวสระ หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  12  เมตร  

ยาว 500 เมตร  ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

243,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

243,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

243,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกห้วยทะเลสีมมุปรับปรุงภูมทิัศน์  

บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  40  

เมตร  ยาว 900 เมตร ลึก 4 เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

2,520,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

2,520,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

2,520,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิม่ขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองสง่น้ าสายทางความเดิน 

บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3   กว้าง 10 เมตร ยาว 

900 เมตร ลึก 3 เมตร ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

472,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

472,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

472,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองสายหนองประดู-่เหมืองแร่

โปรแตส หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง  12  เมตร  

ยาว 1,000 เมตร  ลึก  1  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

420,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

420,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

420,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองหนองม่วงน้อย-ม่วงใหญ่  

บ้านโคกแสว  หมูท่ี่  6  ขนาดกว้าง  135  

เมตร  ยาว  135 เมตร  ลึก  3.5  เมตร  

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

2,232,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

2,232,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

2,232,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองโอบ  บ้านหนองดง  หมูท่ี่  7  

ขนาดกว้าง  20  เมตร  ยาว 2,000 เมตร  

ลึก  2  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

2,800,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

2,800,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

2,800,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง       

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองเก่า-ที่เหมืองแร่  บ้านหนอง

ดง  หมูท่ี่  7  ขนาดกว้าง  20  เมตร  ยาว 

1,500 เมตร  ลึก  3.5  เมตร  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

1,575,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

1,575,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

1,575,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองสง่น้ าโนนสงัข-์โคกแสว   

ตามแบบกรมทรัพยากร 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

300,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใชต้ลอดป ี

ขุดลอกคลอง(จากนานางอูบ)หมูท่ี่ 10 

ขนาดกว้าง  1.5  เมตร  ยาว 500 เมตร  

ลึก 3  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

100,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองสง่น้ าหนองบัว หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 50  เมตร  ยาว 100 เมตร  

ลึก  1  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองกุดปลาค้าว หมู่ที่ 10 ขนาด

กว้าง 6  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ลึก  3  

เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

315,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

315,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

315,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองไผ่งาม  บ้านหัวทะเล  หมู่ที่  

11  ขนาดกว้าง  20  เมตร  ยาว 970 

เมตร  ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

1,018,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

1,018,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

1,018,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองสง่น้ าตัดสายกระทุ่งลาย    

ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 900 เมตร  

ลึก  3  เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

283,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

283,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

283,500   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกคลองกุดปล้าค้าวตอนกลาง จาก

หลังวัดบ้านหนองประดู่ ถงึ ฝายนานาย

วัน หมู่ที่ 4 กว้าง 16 เมตร ยาว 1,200 

เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกคลอง      

ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

ขุดลอกบ่อลาว หมู่ที่ 11  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

500,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

- 

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 25545 (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

2 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณขุดลอกเหมืองส่งน้ า

เข้าสระแก้วพร้อมวางท่อระบายน้ า  ตาม  

แบบ  อบต.ก าหนด 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณขุดลอกเหมืองส่งน้ า

จากทะเลสีดอ-คลองไผ่งาม หมู่ที่ 1  

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตรลึก 2 

เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวทะเล   ตาม  แบบ  

อบต.ก าหนด 

280,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

280,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

280,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณขุดลอกเหมืองส่งน้ า

จากฝายขอ-กลางทุ่ง หมู่ที่ 1  กว้าง 3  

เมตร ยาว 1,000 เมตรลึก 2 เมตร หมู่ที่ 1 

บ้านหัวทะเล   ตาม  แบบ  อบต.ก าหนด 

77,900  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

77,900  

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

77,900  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณขุดลอกเหมืองส่งน้ า

สายหลังประปาบา้นกุ่ม  หมู่ที่ 3  กว้าง 

2.5 เมตร ยาว 100 เมตร  ลึก 1 เมตร  

ตาม  แบบ  อบต.ก าหนด 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

 

จัดสรรงบประมาณขุดลอกและดาด

เหมืองคอนกรีต ข้างประปาบ้านกุ่ม  หมู่ที่  

3  ขนาดกว้าง  2.5 เมตร ยาว  100  

เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

104 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 25545 (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

2 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลมกีารพัฒนาแหลง่

น้ า ไม่ให้ตื้นเขิน มนี้ าใช้

ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณขุดลอกเหมืองส่งน้ า

คลองโอบ-หนองสงวนกวา้ง  3 ม.ยาว    

1,000  ม.ลึก  2  ม. ตาม  แบบ  อบต.

ก าหนด 

210,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

210,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

210,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  หมู่บ้าน

มีการพัฒนาแหลง่น้ า ไม่ให้

ตืน้เขิน มีน้ าใช้ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณขุดลอกเหมืองส่งน้ า

ตัดสายกระทุ่งลาย  หมู่ที่ 12  กว้าง 1 

เมตร ยาว 900 เมตร  ลึก 1 เมตร  ตาม  

แบบ  อบต.ก าหนด 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพื่อใชท้ าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งคลองสง่น้ า

สูบน้ า 

เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

ก่อสรา้งคลองส่งน้ า/สูบน้ าจากคลอง

กระทุ่มลายช่วงหนองขาม กั้นคลอง 0.5 

เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

3 โครงการก่องสรา้งเหมือง

คอนกรีต 

เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งเหมืองดาด

คอนกรีตสระแก้ว-หนองหว้า  หมู่ที่  2 

ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว  100  เมตร  

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

750,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่องสรา้งเหมือง

คอนกรีต 

เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งเหมืองดาด

คอนกรีตบ้านโคกแสว  หมู่ที่  6  ขนาด

กว้าง  1.5 เมตร ยาว  500  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

750,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

750,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

750,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

4 โครงการก่องสรา้งฝายเก็บน้ า

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งฝาย คสล. ที่

นายนายทองสุข ทวีลาภ บ้านหนองดง 

หมู่ที่  7  ขนาดกว้าง  20 เมตร ลึก 5  

เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

1,000,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

1,000,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

1,000,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่อสรา้งและ

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  คสล.ใน

ต าบลหัวทะเล 

 

เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งและซ่อมแซม

ฝายน้ าล้น คสล.ตามแบบ  อบต.ก าหนด  

ฝายท านบใหม่บ้านหัวทะเล  หมู่  1 ,11 

 

700,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน)  

 

700,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

700,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

เกษตรกรในต าบลหัวทะเลมี

น้ าเพือ่ใช้ท าการเกษตรมาก

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการก่องสรา้งฝายเก็บน้ า

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

เพื่อกักเก็บน้ าในการอุปโภค

บรโิภคและเพื่อการเกษตร

ตลอดป ี

จัดสรรงบประมาณปรับปรุงฝายเก็บน้ า 

หมู่ที่  2-10   ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

250,000  

(งบ  อปท.,เงิน 

อุดหนุน) 

250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       118 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการชลประทานระบบ

จ่าย(สูบน้ าด้วยไฟฟาู) 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลได้รับประโยชน์จาก

โครงการดังกล่าว 

ก่อสรา้งชลประทานระบบจ่าย(สูบน้ าด้วย

ไฟฟาู)จากคลองไผ่งามถึงสระน้ าหนอง

แห้ว-หนองขาม  ระยะ  2,500  เมตร 

 

6,250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

6,250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

6,250,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก

การก่อสรา้งชลประทาน

ระบบจ่าย(สูบน้ าด้วยไฟฟาู) 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 โครงการสูบน้ าด้วยระบบ

ไฟฟูาเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลได้รับประโยชน์จาก

โครงการดังกล่าว 

ก่อสรา้งชลประทานระบบจ่าย(สูบน้ าด้วย

ไฟฟาู) เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้าน

หัวสระ ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

3,000,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

3,000,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

3,000,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก

การก่อสรา้งชลประทาน

ระบบจ่าย(สูบน้ าด้วยไฟฟาู) 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

6 โครงการขุดบ่อน้ าในไร่นา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน

การท าการเกษตร 

ขุดบ่อน้ าในไร่นา หมู่ที่ 4  บ้านหนอง

ประดู่ขนาดกว้าง 40x40 ลึก 3 เมตร ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

 

168,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

168,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

168,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บรโิภคตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 

7 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน

การอุปโภค-บรโิภค 

ขุดสระน้ าอ่างเก็บน้ าหนองเกตุ หมูท่ี่ 7 

บ้านหนองดง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บรโิภคตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 

 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น

การอุปโภค-บรโิภค 

ขุดสระน้ าอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ 6 บ้านโคกแสว 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บรโิภคตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 

8 โครงการขอขยายเขต

น้ าประปาส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้าน

หัวทะเล มีน้ าประปาส่วน

ภูมิภาคใช ้

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งติดตัง้ระบบ

น้ าประปาส่วนภูมิภาค 112 ครัวเรือน 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีน้ าใชใ้นการ

อุปโภค-บรโิภคตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

9 โครงการก่อสรา้งถงัเกบ็

น้ าฝนภายในหมู่บ้านและ

โรงเรียนภายในต าบลหัวทะเล 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัว

ทะเลและเด็กนกัเรียนมีน้ าใช้

ตลอดปี และลดการขาด

แคลนน้ าอปุโภคบรโิภค 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถงัเก็บน้ าฝน  

ฝ.50 ภายในหมู่บ้านและโรงเรียนภายใน

ต าบลหัวทะเล 

450,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

450,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

450,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบรโิภค เพื่อ

การเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

10 โครงการซ่อมแซมถังเก็บ

น้ าฝนภายในหมู่บ้านและ

โรงเรียนภายในต าบลหัวทะเล 

-เพื่อให้ประชาชนในต าบล

หัวทะเลและเดก็นักเรียนมีน้ า

ใชต้ลอดปีและลดการขาด

แคลนน้ าอปุโภคบรโิภค 

 จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถังเก็บ

น้ าฝน  ฝ.50 ภายในหมู่บ้านและโรงเรียน

ภายในต าบลหัวทะเล 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนและเดก็นักเรียนมี

น้ าใช้ในการอุปโภคบรโิภค 

เพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.3  แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการขอขยายเขตไฟฟาู

และแสงสว่างภายในเขต

ต าบลหัวทะเล 

 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้

ทั่วถึงทกุครัวเรือนในเขต

ต าบล 

 

ขยายเขตไฟฟาูและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  12  หมู่บ้าน   

 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาูใช้

ทั่วถึงทกุครัวเรือน 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟาูและ

แสงสว่างภายในเขตต าบลหัว

ทะเล 

 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้

ทั่วถึงทกุครัวเรือน 

 

ซ่อมแซมไฟฟาูและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  12  หมู่บ้าน  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาูใช้

ทั่วถึงทกุครัวเรือน 

 

ส่วนโยธา  อบต 

3 โครงการประสานความ

ร่วมมือการติดตั้งคู่

สายโทรศัพท์ 

 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบล

หัวทะเลมกีารติดต่อสื่อสารที่

รวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย 

-ประสานความร่วมมือการติดตัง้คู่

สายโทรศัพท์กับองค์การโทรศัพท์จัตุรัส 

 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในต าบลหัวทะเล

ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

4 โครงการประสานความ

ร่วมมือติดตั้งตู้โทรศัพท์

สาธารณะ 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว 

ประสานความร่วมมือการติดตั้งตู้โทรศัพท์

สาธารณะกับองคก์ารโทรศัพท์จัตุรัส 

 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

500,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนในต าบลหัวทะเล

ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

5 โครงการติดตั้งปรับปรงุและ

ซ่อมแซมเสียงตามสายและ

หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพนัธ์

อย่างทั่วถึงและชัดเจน 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้ง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว

ภายใน  12  หมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรม

ส่งเสรมิปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

250,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับรูข้่าวสาร

อย่างทั่วถึงเพิม่ขึน้ร้อยละ  

85 

ส่วนโยธา  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.3  แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

6 

 

โครงการก่อสรา้งศาลา

ประชาคมอาคาร

เอนกประสงค ์

 

เพือ่ให้ประชาชนจ านวน 12  

หมู่บ้านใช้เป็นสถานทีป่ระชุม

ประชาคมและจักกิจกรรม

ร่วมกันของหมู่บ้าน 

 

ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงคห์มู่ที่   1  -  

12 จ านวน  12  หมู่บ้าน ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

300,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

300,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีสถานที่เข้าร่วม

ประชุมและท ากิจกรรม

ร่วมกัน 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเอนกประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนจ านวน 12  

หมู่บ้านใช้เป็นสถานทีป่ระชุม

ประชาคมและจักกิจกรรม

ร่วมกันของหมู่บ้าน 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสรา้งอาคาร

เอนกประสงค์ที่ช ารุดในเขตต าบลหัวทะเล  

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีสถานที่เข้าร่วม

ประชุมและท ากิจกรรม

ร่วมกัน 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

8 โครงการก่อสรา้งศาลาพกัริม

ทาง 

เพื่อเป็นที่พักรมิทางส าหรับผู้

เดินทางไปมาและประชาชนที่

รอรถโดยสาย 

ก่อสรา้งศาลาพักริมทาง  ตามโครงการ  

อบต.หัวทะเล  ก าหนด 

200,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000   

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนที่สัญจรไป-มา

และผูโ้ดยสารมีที่รอมีที่พัก 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

9 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งปูายแสดง

เขตหมูบ่้านในต าบล 

เพื่อให้ทราบชื่อหมู่บ้านและ

แนวเขตหมู่บ้าน 

จัดท าปูายชื่อหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่บ้าน 120,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

120,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

 

120,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ทราบจุดที่ตั้งหมู่บ้าน ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

10 โครงการก่อสรา้งลาน

คอนกรีตตากข้าว 

เพื่อให้ประชาชนที่ท านาข้าวมี

พืน้ที่ส าหรับตากข้าว 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งลานคอนกรีตใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ ขนาด 20x30 

ตาม แบบ อบต.ก าหนด 

 

 

210,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

210,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

210,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการมีสถานที่ตากข้าว 

ส่วนโยธา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.3  แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

11 โครงการก่อสรา้งทางลาด

ส าหรับคนพกิาร 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้

แค่คนพิการที่มาตดิต่อ

ราชการ 

ก่อสรา้งทางลาดส าหรับคนพกิาร 20,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

20,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

20,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้พกิารที่มาติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

อบต. 

12 โครงการก่อสรา้งห้องน้ า

ส าหรับคนพกิาร 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้

แค่คนพิการที่มาตดิต่อ

ราชการ 

ก่อสรา้งห้องน้ าส าหรับคนพิการ 50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้พกิารที่มาติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

อบต. 

13 โครงการติดตั้งปาูย

สัญลักษณส์ าหรับคนพกิาร 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้

แค่คนพิการที่มาตดิต่อ

ราชการ 

จ าท าปูายส าหรับคนพกิาร 5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้พกิารที่มาติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

อบต. 

14 โครงการก่อสรา้งที่จอดรถ

ส าหรับคนพกิาร 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้

แค่คนพิการที่มาตดิต่อ

ราชการ 

จัดท าที่จอดรถส าหรับคนพิการ 20,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

20,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

20,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้พกิารที่มาติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

อบต. 

15 โครงการจัดหาสิง่บรหิาร

อ านวยความสะดวกแกค่น

พิการ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้

แค่คนพิการที่มาตดิต่อ

ราชการ 

จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกฯลฯส าหรับคน

พิการ 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้พกิารที่มาติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

อบต. 

16 โครงการซ่อมแซมสะพาน

ข้ามคลองไผ่งาม 

เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้สัญจรข้ามไปมา 

ซ่อมแซมคอสะพ้านข้ามคลองไผ่งาม ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ขึน้ 

ส่วนโยธา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคณุภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งบ้าน

ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์

ราชัน  80  พรรษา 

- เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

ของประชาชน 

 

ก่อสรา้งบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  80  

พรรษา  ภายในต าบลหัวทะเลจ านวน  12  

หมู่บ้าน  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ราษฏรมีความเป็นอยู่ดีขึน้ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

2 อุดหนุนค่าจดัเก็บ จปฐ.

และข้อมลู กชช 2 ค.ใน

เขตต าบล 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  

จปฐ.ในเขตต าบล 

 

ด าเนินการจัดเกบ็รวบรวมข้อมูล  จปฐ. และ 

กชช  2 ค.ในเขตต าบล  จ านวน  12  หมู่บ้าน 

ตามโครงการที่เสนอ 

 

15,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

15,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

15,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ทราบข้อมูลที่จ าเปน็

พืน้ฐานในเขตต าบลหัว

ทะเลและเป็นแนวทางใน

การพัฒนา 

ส านักปลัด  อบต. 

3 โครงการ  อบต.พบ

ประชาชน 

เพื่อทราบปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ออกประชาคม  จ านวน  12  หมู่บ้าน 

ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

รับทราบปัญหาของ

ประชาชนและเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา 

ส านักปลัด  อบต. 

4 

 

 

โครงการสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชนบูรณา

การแผนชุมชนต าบล 

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านจัดท า

แผนชุมชนได้อย่างถกูต้อง 

 สนับสนุนโดยให้ความรู้ในการจัดท าแผนชุมชน 

ให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน 25 คน 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

แต่ละหมู่บ้านสามารถ

จัดท าแผนชุมชนได้อย่าง

ถูกต้อง 

ส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์ 

5 โครงการเงินสงเคราะห์

จัดงานศพผูย้ากไร้ 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล

หัวทะเลจ านวน  12  

หมู่บ้านได้รับเงนิ

สงเคราะห์ในการจัดงาน

ศพผู้ยากไร้ 

จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์ในการจัดงาน

ศพผู้ยากไร้ทั้ง   12  หมู่บ้าน 

ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนได้ได้รับเงิน

สงเคราะห์ในการจัดงาน

ศพผู้ยากไร้ 

ส านักปลัด  อบต. 

 

6 โครงการสนับสนุน

ส านักงานเหลากาชาด

จังหวัดชัยภูม ิ

 

เพื่อสนับสนุนการด าเนนิ

กิจกรรมต่างๆแก่

ส านักงานเล่ากาชาด

จังหวัดชัยภูม ิ

สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรม

กาชาดจังหวัดชัยภูม ิ

 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ส านักงานการชาดจังหวัด

ชัยภูมิไดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณ 

 

ส านักปลัด  อบต.   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคณุภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 

7 โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนศูนย์เฉลมิพระ

เกียรติเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ สนับสนุนงบประมาณให้แก่อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทั่วถงึ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

 

8 โครงการจ้างงานนักเรียน

นักศึกษาช่วงปิดภาค

เรียน 

เพื่อส่งเสรมิให้นกัเรียน

นักศึกษามีรายได้ระหว่าง

ปิดภาคเรียน 

จ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน  50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และมีรายได้พเิศษเพิ่ม 

 

ส านักปลัด  อบต.   

 

9 โครงการอุดหนุน

งบประมาณศูนย์การ

เรียนรู้ต าบลหัวทะเล 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชนที่เขม็แขง็ 

จัดซือ้วัสด-ุครุภัณฑ์ ประจ าศูนยก์ารเรียนรู้

ต าบลหัวทะเล ม.11 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ศูยน์การเรียนรู้มีความเข็ม

แข็ง 

ส่วนส านักงานปลัด 

10 โครงการด้านพลังงาน

ทดแทน 

เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ให้กับประชาชนในพื้นที ่

อุดหนุนงบประมาณโครงการด้านพลงังาน

ทดแทน ตามโครงการทีแ่สนอ 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนลดรายจ่าย พลังงานจงัหวดัชัยภูม ิ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์ให้การ

ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส

ในเขตต าบล 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน

เขตต าบล 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ช่วยเหลือ 

 

ส านักปลัด  อบต.  

2 โครงการสงเคราะห์ผู้

ประสบสาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัยตา่งๆในเขต

ต าบล 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกดิสาธารณ

ภัยตา่งๆใขเขตต าบล 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในต าบลได้รับ

การช่วยเหลือเมื่อเกิดสา

ธารณภัยตา่งๆ 

 

ส านักปลัด  อบต.  

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อสงเคราะห์ให้การ

ช่วยเหลือเบีย้ยังชีพแก่

ผู้สูงอายุในเขตต าบล 

จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 3,000,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

3,000,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

3,000,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้สูงอายุได้รับการ

ช่วยเหลือเบีย้ยังชีพ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

 

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้พกิาร 

เพื่อสงเคราะห์ให้การ

ช่วยเหลือเบีย้ยังชีพแก่ผู้

พิการในเขตต าบล 

จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้พกิาร 510,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

510,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

510,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ผู้พกิารได้รับการช่วยเหลือ

เบีย้ยังชีพ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

 

5 โครงการสนับสนุน

งบประมาณช่วยเหลือผู้

ติดเชื้อ  H.I.V.  

 

เพื่อสงเคราะห์ให้การ

ช่วยเหลือผู้ตดิเชือ้  H.I.V. 

ในเขตต าบล 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ตดิเชือ้  H.I.V.  42,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

42,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

42,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ผู้ตดิเชือ้  H.I.V. ได้รับการ

ช่วยเหลือเบีย้ยังชีพ 

ส านักปลัด  อบต.  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและท าลายแหล่ง

เพาะพันธ์ยุงลายที่เป็น

เหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ลดอัตราการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด  อบต.   

 

2 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมการระบาดของ

โรคพิษสุนัขบ้า 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ลดอัตราการแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด  อบต.   

 

3 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคไขห้วัดนก 

เพื่อควบคุมการระบาดของ

โรคไข้หวัดนก 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ลดอัตราการแพร่ระบาด

ของโรคไข้หวัดนก 

ส านักปลัด  อบต.   

 

4 โครงการรณรงค์ปูองกัน

และควบคุมโรคเอดส ์

เพื่อรณรงค์ปูองกันและ

ควบคุมโรคเอดส ์

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ลดอัตราการแพร่ระบาด

ของโรคเอดส ์

ส านักปลัด  อบต.   

 

5 โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนการด าเนนิงาน

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน

ต าบลหัวทะเล ด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณตามที่ศูนย์สุขภาพชุมชน

ต าบลหัวทะเลเสนอของบประมาณ 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณ

ตามที่เสนอขอ 

ส านักปลัด  อบต.  

6 โครงการพัฒนาสง่เสรมิ

และการให้บรกิารด้าน

สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณสุขที่ทั่วถงึ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนเข้าถงึบรกิาร

สาธารณสุขทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ส านักปลัด  อบต.   

 

7 โครงการอบรม

อาสาสมัครสาธารณสุข

ในเขตต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

อาสาสมัครมคีวามรู้ใน

การปฏิบัติงานมากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   

 

 

8 โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อ

ลดโรคเบาหวานฯ 

เพื่อส ารวจกลุ่มเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวาน 

อุดหนุนโครงการตามที่โรงพยาส่งเสรมิสข

ภาพต าบลหัวทะเล,เขาดิน เสนอ 

33,980 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

33,980 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

33,980 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวานได้รับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 

รพ.ส่งเสรมิสุขภาพ

ต าบลหัวทะเล ,เขาดนิ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

9 โครงการจัดซือ้วัสดุ

วิทยาศาสตร์และ

เวชภัณฑ์ในเขตต าบลหัว

ทะเล 

เพื่อจัดซือ้น้ ายาในการฉีดพ่น

ก าจัดแมลง 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

สามารถก าจัดแมลงใน

ต าบลได้อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด  อบต.   

 

10 โครงการปูองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดใน

เขตต าบลหัวทะเล 

เพื่อประชาชนในเจตต าบลมี

ความรู้จากสารเสพติด 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เยาวชนในเขตต าบลมี

กิจกรรมในการต่อตา้นยา

เสพติด 

ส านักปลัด  อบต.   

 

11 โครงการฝึกอบรม

เกี่ยวกับการปูองกันและ

ควบคุมโรคตดิต่อในเขต

ต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน 

ประชาชนในเขตต าบลในการ

ปูองกันและควบคุม

โรคติดต่อ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนในเขตต าบล

เข้าใจพิษของสารเสพติด

มากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   

 

12 โครงการคุมก าเนิดสุนขั

และแมวในเขตต าบลหัว

ทะเล 

เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์

ของสุนัขและแมวไม่ใหม้ี

ปรมิาณมากเกินไป 

จัดซือ้ยาคุมก าเนิดสุนขัและแมว 10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีสุนัขและแมวไม่มาก

เกินไป 

ส านักปลัด  อบต.  

13 โครงการเสรมิสรา้ง

สุขภาพ(การเต้นแอโรบิค)

ทุกหมูบ่้านในเขตต าบล

หัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนทั้ง  12  

หมู่บ้านมสีุขภาพและ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขตต าบลมี

สุพภาพและคุณภาพชีวิตที่

ดีขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   

 

14 โครงการจัดซือ้เวชภัณฑ์

การวางแผนครอบครัวใน

เขตต าบลหัวทะเล 

เพื่อซือ้เวชภัณฑ์ในการ

วางแผนครอบครัว 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขตต าบลมี

การวางแผนครอบครัว

อย่างถูกวิธ ี

ส านักปลัด  อบต.   

 

15 โครงการจัดซือ้เวชภัณฑ์

และวัสดกุารแพทยใ์นเขต

ต าบลหัวทะเล 

 เพื่อให้สถานีอนามัยในเขต

ต าบลมีเคร่ืองมือทาง

การแพทยท์ี่ทันสมัยมากขึน้ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 

 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

สถานนีอนามัยในเขต

ต าบลมีเร่ืองมือทางการก

แพทยท์ี่ทันสมัยมากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.4  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิการ

แข่งขันกีฬาในเขตต าบล 

เพื่อส่งเสรมิการออกก าลัง

กาย 

ตามโครงการของ  

 อบต.หัวทะเล 

250,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีการเล่นกีฬาในต าบล

มากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.  

2 โครงการจัดการแข่งขนั

กีฬาท้องถิน่สัมพันธ์

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์

เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา 

ตามโครงการของ   

อบต.หัวทะเล 

600,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

600,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ผู้บริหาร สมาชิกสถา 

อบต. พนักงานและลกูจ้าง

ของ อบต.มีส่วนร่วมใน

การแข่งขันกีฬา 

ส านักปลัด  อบต.   

3 โครงการสนับสนุนและ

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา

ท้องถิ่นสมัพันธ์จังหวัด

ชัยภูมิ 

เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา 

ตามโครงการของ 

  อบต.หัวทะเล 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ผู้บริหาร สมาชิกสถา 

อบต. พนักงานและลกูจ้าง

ของ อบต.มีส่วนร่วมใน

การแข่งขันกีฬา 

ส านักปลัด  อบต.   

4 โครงการสนับสนุนการ

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา

ต่างๆ 

เพื่อด าเนินการส่งเสรมิการ

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาของ

ประชาชน 

ตามโครงการของ 

  อบต.หัวทะเล 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขตต าบลได้

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา 

ส านักปลัด  อบต.   

5 โครงการอุดหนุนการ

จัดการแขง่ขันกีฬาต้าน

ยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดงานแข่งขันกีฬาตา้น

ยาเสพติด 

 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ หมู่บ้านทั้ง 12 

หมู่บ้าน ตามโครงการที่เสนอขอ 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกิดความสามคัคขีอง

ประชาชนในเขตต าบล 

ส านักปลัด  อบต.   

6 โครงการสนับสนุนการ

แข่งขันกรีฑา-กีฬา

นักเรียนประถมศึกษา

เครือข่ายห้วยสีมุม

โรงเรียนในเขตต าบล 

เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬา

ของโรงเรียนในเขตต าบล 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต

ต าบล จ านวน  6  โรงเรียน 

 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กนักเรียนในเขตต าบลมี

สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง 

โรงเรียนในเครือข่ายห้วย

สีมุม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.4  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

7 โครงการรวมพลคน

เหลือง-ฟูา 

 

จัดออกก าลงักายโดยการ

เดิน-วิ่ง 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนในเขตต าบล

ห่างไกลยาเสพตดิ 

ส านักปลัด  อบต. 

8 โครงการสนับสนุน

อุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์

กีฬาหมู่บา้น/ต าบล 

 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล

มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขตต าบลมี

อุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 

ส านักปลัด  อบต. 

9 โครงการสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาคนพิการ 

เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬา

คนพิการในเขตต าบล 

สนับสนุนงบประมาณในการแขง่ขันกฬีาคน

พิการในเขตต าบล 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000   

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

คนพิการในเขตต าบลมี

ส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา 

ส านักปลัด  อบต. 

10 โครงการอุดหนุนการการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก

ชัยภูมิ  

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดงานแข่งขันฟุตบอล

ลีกชัยภูม ิ

ตามโครงการที่ศูนย์การกีฬาจงัหวดัชยัภูมิ

เสนอ 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกิดความสามคัคขีอง

ประชาชนในเขตต าบล 

ส านักปลัด  อบต.   

11 โครงการกิจกรรมเดิน

ทางไกลและอยูค่่ายพัก

แรมของลกูเสือ-เนตร

นารี โรงเรียนในเครือข่าย

ห้วยสีมุม 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการมี

ระเบียบวินัย การช่วยเหลือ

ตนเองและการอยู่ร่วมกัน

เป็นหมูค่ณะ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ผ่านการประเมินตาม

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ร้อยละ 100 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

นักเรียนมีระเบียบวินัย มี

ความรับผดิชอบ มีความ

สามัคคีในหมูค่ณะ 

โรงเรียนในเครือข่ายห้วย

สีมุม 

12 โครงการทัศนศึกษาของ

ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาเครือข่ายห้วยสีมมุ 

เพื่อสรา้งความรักความ

สามัคคีปรองดองของคระครู 

โรงเรียนในเครือข่ายต าบลหัวทะเล มคีุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

คณะครูและบคุลากร

ทางการศึกษาสังกัด

เครือข่ายหัวยสีมุม ได้ร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษา มี

องค์กความรู้ใหม่ๆ  

โรงเรียนในเครือข่ายห้วย

สีมุม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.5  แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการสนับสนุน

กิจกรรม ปูองกัน บ าบัด

ฟื้นฟูและแก้ไขปญัหายา

เสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ปัญหายาเสพตดิในพื้นที่

ได้รับการแก้ไข 

ส านักปลัด  อบต.  

2 โครงการสนับสนุน  อป

พร.ประจ าหมู่บา้น/ต าบล 

เพื่อให้  อปพร.ได้ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

การปฏิบัติงานของ  อปพร 

มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต. 

3 โครงการรณรงค์การ

ปูองกันและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อลดความสญูเสียด้าน

ชีวติและทรัพย์สิน 

สนับสนุนการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนที่ใชเ้ส้นทาง

สัญจรได้รับความสะดวก

และปูองกันการเกดิ

อุบัติเหตุต่างๆ 

ส านักปลัด  อบต.   

4 โครงการอยู่เวรยาม

หมู่บ้านพร้อมวิทยุสื่อสาร 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

ความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม 

สนับสนุนงบประมาณตั้งจุดตรวจเวรยามและ

งบประมาณวิทยุสื่อสาร 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000  

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในต าบลมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด  อบต.   

5 โครงการจัดหา

ยานพาหนะ

(รถจักรยานยนต์)สาย

ตรวจประจ าท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาย

ตรวจในการออกตรวจพื้นที ่

สนับสนุนงบประมาณจัดหายานพาหนะ 50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ลดปัญหาอาชญากรรมใน

พืน้ที ่

ส านักปลัด  อบต.   

6 โครงการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่  อปพร. 

เพื่อให้ อปพร.มีความรู้และ

สามารถน าไปปฏิบตั ิ

จัดฝกึอบรม  อปพร.ต าบลหัวทะเล 500,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

อปพร.มีความรู้ สามารถ

น าไปปฏิบัติได ้

ส านักปลัด  อบต.   

7 โครงการสนับสนุนการ

ก่อสรา้งปูอมยามภายใน

หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล

ได้รับความปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สิน 

สนับสนุนงบประมาณสรา้งปูอมยามทุก

หมู่บ้านในเขตต าบล 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขตต าบลมี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด  อบต.  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.5  แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

8 โครงการสนับสนุนการอยู่

เวรยามของแต่ละหมู่บ้าน 

เพื่อให้การสนับสนุนการอยู่

เวรยามแต่ละหมูบ่้าน 

 

สนับสนุนการอยู่เวรยามของแต่ละหมู่บ้าน

จ านวน  12  หมู่บ้าน 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

แต่ละหมู่บ้านได้รับการ

สนับสนุนการอยู่เวรยาม 

ส านักปลัด  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.6.  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งลาน

กีฬาเอนกประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนใชส้ าหรับ

เล่นกีฬา และออกก าลังกาย 

ก่อสรา้งลานกีฬาเอนกประสงคก์ว้าง  15  

เมตร  ยาว  26  เมตร  หนา  1.10  เมตร  

จ านวน  12  หมู่บ้าน 

 

400,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

400,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

400,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีลานกีฬาไว้เลน่

กีฬาและออกก าลงักาย 

 

ส านักปลัด  อบต. 

2 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมสนามกีฬา

ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใชส้ าหรับ

เล่นกีฬา และออกก าลังกาย 

สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมสนามกีฬา

ภายในหมู่บ้าน 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เยาวชน  ประชาชนมีลาน

กีฬาไว้เล่นกีฬาและออก

ก าลังกาย 

 

ส านักปลัด  อบต. 

3 โครงการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมงานวันสตรี

สากล 

เพื่อให้เห็นความส าคัญของ

กลุ่มสตร ี

อุดหนุนกลุม่ตรีตามโครงการที่เสนอ จ านวน 

12 หมู่ บา้น 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน 

แต่ระหมู่บ้านได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณใน

การจัดงาน 

ส านักงานพฒันาชุมชน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์

4 อบรมเพิ่มพูนศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสรี

ต าบล 

เพื่อให้กลุ่มสรตี าบลหัวทะเล 

เกิดความเข็มเข็ง 

อบรมเพิ่มศูยนศ์ักยภาพคณะกรรมการ

พัฒนาสรีต าบล ตามโครงการที่ เสนอ จ านวน 

12 หมู่บา้น 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

60,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ต าบล ได้รับความรู้ และ

สิทธิของกลุ่มสตรี 

ส านักงานปลัด อบต. 

5 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการอาสาสมัคร

จัดเก็บข้อมลู จปฐ.และ 

ข้อมูล กชช 2 ค. 

เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กับอาสาสมัครฯ 

อบรมเพิ่มประสิทธิดภาพให้แก่อาสาสมัครฯ  

ตามโครงการที่เสนอ จ านวน 12 หมูบ่้าน 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

อาสาสมัครจัดเก็บข้อมลู 

จปฐ.และ กชช 2 ค.ได้รับ

ความรู้เพิ่มเติม 

ส านักงานปลัด อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการที่ดี 

3.1  การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิ

กิจกรรมประชาธิปไตย 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม

ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนในเขตต าบล

ได้รับข่าวสารอย่างแท้จริง 

ส านักปลัด  อบต. 

2 โครงการปรังปรุงอาคาร

ที่ท าการส านักงาน  อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บรกิาร 

ปรับปรุงอาคารที่ท าการส านกังาน อบต.ตาม

โครงการของ อบต.หัวทะเล 

300,000 

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000 

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

300,000 

 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ที่ท าการส านักงาน  อบต.

มีความพร้อมในการ

ให้บรกิาร 

ส านักปลัด  อบต.   

3 โครงกาฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานให้พนักงาน 

ลูกจ้าง สมาชิก อบต.

หน่วยงานกลุม่ต่างๆและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง 

สมาชิก อบต.หน่วยงานกลุ่ม

ต่างๆมกีารอบรมเพิ่มทักษะ

และศึกษาดูงานเพื่อเพิม่

ศักยภาพให้แกก่ลุ่มต่างๆ 

ตามโครงการของ อบต.หัวทะเล 200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ให้กลุ่มงานต่างๆมคีวามรู้

และเพิ่มมากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.  

4 โครงการจัดซือ้วัสด/ุ

ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบรหิาร

จัดการ 

เพื่อให้มีวัสด/ุครุภัณฑ์ตา่งๆ

ส าหรับใช้ปฏิบัตงิาน 

จัดซือ้วัสด/ุครุภัณฑ์ตา่งๆส าหรับใช้ปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและบรกิาร

ได้รวดเร็วขึน้ 

ส านักปลัด  อบต. 

ส่วนการคลงั 

ส่วนโยธา 

ส่วนสวัสดิการสงัคม 

5 โครงการฝึกอบรม/

สัมมนา/ประชุมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

เพื่อพัฒนาและเพิม่

ประสิทธิภาพการท างาน 

สนับสนุนการเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม 

แก่คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานและ

ลูกจ้างของ อบต. 

 

150,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

150,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

150,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

สามารถน ามาพฒันางาน

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน 

ส านักปลัด  อบต. 

 

 

6 โครงการจัดท าแผนทีแ่ละ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ 

อบต.โดยสามารถจัดเก็บ

ภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วน

ถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว 

ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

อบต.มีรายได้เพิ่มขึน้และ

สามารถจัดเกบ็ภาษีต่างๆ

ได้อย่างครบถ้วนถกูต้อง

และสะดวกรวดเร็ว 

ส านักปลัด  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการที่ด ี

3.1  การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

7 โครงการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนที ่

เพื่อให้บรกิารประชาชนได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ออกจัดเก็บภาษีภายในหมู่บ้านจ านวน  12  

หมู่บ้าน 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการช าระ

ภาษี 

ส านักปลัด  อบต.   

8 โครงการส ารวจความพงึ

พอใจของประชาชนใน

การบรกิารของ  อบต. 

เพื่อให้ทราบข้อมูลความ

พึงพอใจ และน ามา

ปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 

จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในการให้บรกิารของ  องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ทราบข้อมูลความพอใจ

และน ามาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานได ้

ส านักปลัด  อบต.   

9 โครงการเลือกตัง้ซ่อม

สมาชิก  อบต.และนายก  

อบต. 

เพื่อด าเนินการเลือกตัง้

ซ่อมสมาชกิ  อบต.และ

นายก อบต. 

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และ

นายก อบต. 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

อบต.มีสมาชิกสภาและ

ผู้บริหารที่มาจากการ

เลือกตั้ง 

ส านักปลัด  อบต.   

10 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การใช้

สิทธิเลือกตัง้ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

และไปใช้สิทิเลือกตั้ง 

จัดท าเอกสาร และปูายประชาสัมพันธ์ในการใช้

สิทธิเลือกตัง้ 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

- - ประชาชนมรความรู้และ

เข้าใจในการใชส้ิทธิ

เลือกตั้ง 

ส านักปลัด  อบต.   

11 โครงการปรับปรุงสถานที่

เผยแพร่ข่าวสารที่ท าการ

องค์การบรหิารส่วน

ต าบลหัวทะเล 

เพื่อเพิ่มการรับรูข้้อมูล

ข่าวสารของประชาชน 

ตามโครงการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหัว

ทะเล 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

- - ประชาชนได้ทราบข้อมูล

ข่าวสารขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

12 โครงการออกประชาคม

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบรหิารส่วน

ต าบล 

เพื่อรับทราบปัญหาและ

ความต้องการของ

ประชาชนในต าบล 

 

ตามโครงการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหัว

ทะเล 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทั่วถงึและ

ตรงตามความต้องการ 

ส่วนโยธา อบต. 

13 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้าง

ของอบต.ระดับอ าเภอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้

จัดจ้างของ อบต. 

ตามโครงการที่เสนอของบประมาณ 25,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

25,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

25,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ท าให้การด าเนินการศูนย์

ข้อมูลข่าวสารจัดซือ้จัด

จ้างฯมีประสิทธภิาพมาก

ขึน้ 

อบต.ทั้ง 7 แหง่ภายใน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.1  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ

เสรมิให้แก่ผู้มีรายได้นอ้ย

และเกษตรกรหลังฤดูเกบ็

เกี่ยว 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิอาชีพ

ต่างๆในต าบลและ

ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้หลังฤดูเกบ็เกี่ยว 

สนับสนุนงบประมาณส่งเสรมิอาชีพให้แก่

ประชาชนในต าบลมีรายได้ 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนสามารถมีอาชีพ

ที่สามารถสรา้งรายได้

ให้แก่ตนเองมากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต. 

2 โครงการจัดสรร

งบประมาณแกก่ลุ่ม

อาชีพต่างๆภายในเขต

ต าบล 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับ

งบประมาณเพิ่มแก่กลุม่ที่

มีอยู่แล้วสร้างศักยภาพ

เพิ่มมากขึน้ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชพีต่างๆใน

ท้องถิ่น 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีงบประมาณใน

การประกอบอาชีพและ

เสรมิรายได้ 

ส านักปลัด  อบต.   

3 โครงการรวมกลุ่มเพื่อ

ต่อรองราคาผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกรมีการรวมกลุม่

สรา้งการบรหิารจัดการ

เพื่อต่อรองราคา 

สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกลุ่ม 100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรสามารถต่อรอง

ราคาผลผลิตทาง

การเกษตรมากขึน้ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

4 โครงการจัดตั้งสหกรณ์

การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีการตัง้

กลุ่ม สหกรณ์การเกษตร

รองรับผลผลิตทาง

การเกษตร 

สนับสนุนงบประมาณก่อตั้งสหกรณ์การเกษตร

เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรสามารถสรา้ง

การรองรับผลผลิตทาง

การเกษตรมากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.  

5 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรในต าบลมี

ความรู้ความเข้าใจในการ

ใชปุ้๋ยชีวภาพอยา่งถูกวิธ ี

 

จัดอบรมความรู้เร่ืองประโยชน์และการใชปุ้๋ย

ชีวภาพแก่เกษตรกร 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรในต าบลมคีวามรู้

ความเข้าใจในการใชปุ้๋ย

ชีวภาพอยา่งถูกวิธ ี

ส านักปลัด  อบต.  

6 โครงการส่งเสรมิการ

ปลูกผักสวนครัวปลอด

สารพษิ 

เพื่อให้ประชาชนมีผัก

ปลอดสารพิษไว้

รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณปลูกผักปลอดสารพิษ 120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

จากการจ าหน่ายผักปลอด

สารพษิ 

 

ส านักปลัด  อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.1  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

7 โครงการจัดตั้งกองทุน

เพื่อประกอบอาชีพ

เกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกรในต าบล

ได้ตัง้กองทนุเพื่อประกอบ

อาชีพ 

สนับสนุนการจัดตัง้กองทุนเพื่อประกอบอาชีพ 120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก

ขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   

8 โครงการหนึ่งต าบล  หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ 

เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานศูนยห์นึ่งต าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

สนับสนุนงบประมาณในการศูนย์หนึ่งต าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์  ในต าบลหัวทะเล 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ศูนย์หนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ในต าบลได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

9 โครงการจัดตั้งร้านคา้

ชุมชนภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขต

ต าบลมีร้านค้าในการ

จัดซือ้สินค้าอปุโภคบรโิภค

โดยจัดตั้งเป็นร้านค้าชุมชน

และมีเงินปันผลทุกสิ้นป ี

สนับสนุนงบประมาณก่อสรา้งร้านคา้ชุมชน

ให้แก่ประชาชนในต าบลเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในต าบลสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้

สินค้าอุปโภค บริโภคและ

มีเงินปันผลทกุสิ้นป ี

ส านักปลัด  อบต.   

10 โครงการส่งเสรมิกลุ่ม

อาชีพ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิกลุ่ม

อาชีพต่างๆในเขตต าบลให้

มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึน้ 

ส่งเสรมิและสนับสนนุงบประมาณเพื่อเป็น

กองทุนหมุนเวียน จัดซือ้วสัดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่ม

อาชีพทุกกลุม่ในเขตต าบลจ านวน  12  หมู่บ้าน 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

กลุ่มอาชีพต่างๆสามารถ

สรา้งรายได้ให้แก่ตนเอง

มากขึน้ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

11 โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข ่ เพื่อเป็นการส่งเสรมิกลุ่ม

อาชีพต่างๆในเขตต าบลให้

มอีาชีพและรายได้เพิ่มขึน้ 

 

สนับสนุนงบประมาณเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ให้กับกลุม่

อาชีพ หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

กลุ่มอาชีพต่างๆสามารถ

สรา้งรายได้ให้แก่ตนเอง

มากขึน้ 

 

ส านักปลัด  อบต.   

12 สนับสนุนกลุม่อาชีพ เพื่อสรา้งรายได้ให้แก่กลุม่

อาชีพสตร ี

สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพสตร ีตาม

โครงการที่เสนอ จ านวน  2 กลุ่ม 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

กลุ่มสตรมีีรายได้เพิ่มขึน้ ส านักปลัด  อบต.   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.2  ฝกึอบรมให้ความรู้ทักษะในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและเกษตรกร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพน าไป

พัฒนาการประกอบอาชีพ

ได ้

จัดฝกึอบรมความรู้ทักษะในการผลิตให้แก่กลุ่ม

อาชีพทุกกลุม่ในเขตต าบล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

กลุ่มอาชีพมคีวามรู้และ

ความสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ 

 

 

ส านักปลัด  อบต. 

2 โครงการฝึกอบรมความรู้

ทางวิชาการและ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ทาง

การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้

และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ 

จัดฝกึอบรมความรู้ทางวชิาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ทางการเกษตร โดยด าเนินการร่วมกับ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ต าบลหัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรมีความรู้และ

ความสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ 

ส านักปลัด  อบต.   

3 โครงการสนับสนุนศูนย์

สาธิตทางการเกษตร

ประจ าต าบล 

เพื่อให้ศูนย์มีงบประมาณ

ในการด าเนินการจัด

ฝึกอบรมแก่เกษตรกรใน

ต าบล 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรต าบลหัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ศูนย์ฯมีงบประมาณ

ส าหรับจัดฝึกอบรมแก่

เกษตรกร 

ส านักปลัด  อบต. 

4 โครงการจัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด

ศัตรูพืช 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้

และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ 

 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการก าจัดศัตรูพชื

ให้กับกลุม่เกษตรต าบลหัวทะเล 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรมีความรู้และ

ความสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ 

ส านักปลัด  อบต.   

5 โครงการฝึกอบรม

คณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต 

เพื่ออบรมกลุ่ม

คณะกรรมการออมทรัพให้

ได้รับความรู้เพิ่มเติม 

จัดฝกึอบรมให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต ตามโครงการที่เสนอ จ านวน 10 

กลุ่ม 

 

 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

คณะกรรมการกลุ่มมี

ความรู้ความสามารถ

น าไปใชใ้นชวีิตประจ าวันได้ 

ส านักปลัด  อบต.   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.2  ฝกึอบรมให้ความรู้ทักษะในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและเกษตรกร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม

คณะกรรมการกองทุน

แก้ไขปญัหาความยากจน

และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 

จปฐ 

เพื่อจัดฝกึอบรม

คณะกรรมการกองทุน

แก้ไขปญัหาความยากจน 

และความเรือนที่ตกเก็น 

จปฐ.ให้มีชวีิตความเป็นอยู่

ที่ดีขึน้ 

จัดฝดึอบรมฯ ตามโครงการที่เสนอ จ านวน 12 

หมู่บ้าน 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

คณะกรรมการกองทุน

แก้ไขปญัหาความยากจน

และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 

จปฐ มีความรู้เพิ่มขึน้ 

ส านักงานพฒันาชุมช

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   

7 โครงการสนับสนุน

กิจกรรมหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออบรมเพิ่มพูนกลุ่ม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม 

จัดฝกึอบรมฯ ตามโครงการที่เสนอ จ านวน  1 

หมู่บ้าน 

90,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

90,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

90,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้รับการความรู้และ

สามารถอยู่ได้อย่าง

พอเพียง 

ส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์  

8 โครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนย์ประสานงานองค์การ

ชุมชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ใหแ้ก่

คณะกรรมการฯ 

จัดฝดึอบรมฯ ตามโครงการที่เสนอ จ านวน 15 

คน 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

คณะกรรมการฯได้รับ

ความรู้เพิ่มขึน้ 

ส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.3  ส่งเสริมการผลิตโดยใชป้ัจจัยที่มคีุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนพันธุ์

พืชให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับพันธ์

พืชที่มีคุณภาพและลด

ต้นทุนในการผลิต 

จัดซือ้เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่มคีุณภาพเพื่อ

แจกจ่ายประชาชนในเขตต าบล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับพันธุ์พชืที่มี

คุณภาพ และช่วยลด

ต้นทุนในการผลิต 

 

ส านักปลัด  อบต. 

2 โครงการส่งเสรมิเกษตร

อนิทรีย์ 

เพื่อพัฒนาด้านการผลิต

ทั้งปรมิาณ และคุณภาพ

รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต

ให้แก่เกษตรกร 

ส่งเสรมิสนับสนุนการเกษตรอนิทรีย์ให้แก่

เกษตรกรในต าบล จ านวน  12  หมู่บา้น 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เกษตรกรมีผลผลิตที่มี

คุณภาพเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดและช่วยลดต้นทุนใน

การผลิต 

 

ส านักปลัด  อบต.   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  ส่งเสริมอนุรักษ์ และบ าบัดฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งที่ทิง้

ขยะประจ าต าบล 

เพื่อการเก็บและก าจัดขยะ

ในเขตต าบลเป็นไปอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 

ก่อสรา้งที่ทิง้ขยะประจ าต าบลหัวทะเล 200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

- - เพื่อการเก็บและก าจัดขยะ

ในเขตต าบลเป็นไปอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 

 

ส านักปลัด  อบต. 

2 โครงการจัดซือ้ถงัรองรับ

ขยะในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใชส้ าหรับ

รองรับขยะจากครัวเรือน 

จัดหาถงัขยะให้ทกุหมูบ่้านๆละ  20  ถัง 120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ประชาชนมีถังขยะส าหรับ

รองรับขยะอย่างเพียงพอ 

 

ส านักปลัด  อบต.  

3 โครงการจัดประชุมเพื่อ

หาแนวทางแก้ไขปญัหา

สิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาสิง่แวดล้อมภายใน

ต าบล 

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

สิ่งแวดล้อมของต าบลหัวทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีแนวทางที่แก้ไขปญัหา

อย่างชัดเจน 

ส านักปลัด  อบต.   

4 โครงการรณรงค์เผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการแยกขยะและ

น าขยะกลับมาใช้ใหม ่

เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก

ให้แก่ประชาชนในการร่วม

ลดปรมิาณขยะ การน า

ขยะกลับมาใช้ใหม ่

จัดเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้ใน

การคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีความรู้ในการ

คัดแยกขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 

ส านักปลัด  อบต.  

5 โครงการปลูกปุาชุมชน 

เพื่อท านุบ ารุง

ทรัพยากรธรรมชาติใน

เขตต าบลหัวทะเล 

เพื่อสรา้งจิตส านึกให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ด าเนินโครงการปลกูปุาชุมชนตามโครงการของ 

อบต.หัวทะเล 

150,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

150,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

150,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านักปลัด  อบต.  

6 โครงการส ารวจเขตที่

สาธารณะเพื่อลดปัญหา

การบุกรุกที่สาธารณะ 

 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาสิง่แวดล้อมภายใน

เขตต าบล 

ส ารวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขตต าบล 50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ลดปัญหาการบุกรุกที่

สาธารณะ 

ส านัก ปลัด อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  ส่งเสริมอนุรักษ์ และบ าบัดฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

7 โครงการก าจัดวัชพืชข้าง

ถนนในเขตต าบล 

เพื่อก าจัดวัชพืชภายในเขต

ต าบล 

จัดสรรงบประมาณจ้างแรงงานก าจัดวัชพืชใน

เขตต าบล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

สภาวะแวดล้อมในชุมชน

สะอาดขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.  

8 โครงการก าจัดวัชพืชใน

แหลง่น้ าที่สาธารณะใน

เขตต าบล 

 

เพื่อดูแลรักษาความ

สะอาดของแหลง่น้ า

สาธารณะในเขตต าบล 

จัดสรรงบประมาณจ้างแรงงานก าจัดวัชพืชใน

แหลง่น้ าที่สาธารณะ 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

สภาวะแวดล้อมในชุมชน

สะอาดขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   

9 โครงการปล่อยพันธ์ปลา

และสัตว์น้ า 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์ปลาและ

สัตว์น้ าและเพิม่ประชากร

สัตว์น้ า 

 

จัดสรรงบประมาณจัดซือ้พันธ์ปลาและสัตว์น้ า

เพื่อให้มีการขยายพันธ์มากขึน้ 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

สัตว์น้ ามีการขยายพันธ์

มากขึน้ 

ส านักปลัด  อบต.   

10 โครงการปลูกปุาชุมชน เพื่ออนุรักษ์ปุาไม้และลด

ภาวะโลกร้อน 

จัดสรรงบประมาณจัดซือ้พันธ์ไม ้ 20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

 

ปุาไม้มีความอดุมสมบูรณ์

และลดภาวะโลกร้อน 

ส านักปลัด อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.1  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556  (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการอุดหนุน

งบประมาณกิจกรรม

ประเพณีของทุกหมู่บ้าน

ในเขตต าบล 

 

เพื่อให้การอุดหนุน

กิจกรรมประเพณีของ

หมู่บ้านในเขตต าบล 

อุดหนุนงบประมาณและเข้าร่วมในการจัด

กิจกรรมประเพณีของหมูบ่้านจ านวน  12  

หมู่บ้าน 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

120,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามใหค้ง

อยู่สบืไป 

 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

2 โครงการอุดหนุนอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ในการจัด

งานวันส าคัญทางศาสนา 

งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐ

พิธี 

 

เพื่อให้การอุดหนุนอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ในการจัด

งานวันส าคัญทางศาสนา 

งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐ

พิธ ี

 

อุดหนุนอ าเภอบ าเหน็จณรงคแ์ละเขา้ร่วมในการ

จัดงานวันส าคัญทางศาสนา งานวันนกัขัตฤกษ์ 

งานรัฐพิธี 

ต่างๆ 

5,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ได้รับ

การอุดหนุนในการจัดงาน

วันส าคัญทางศาสนา งาน

วันนักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 

ต่างๆ 

 

 

ส านักปลัด  อบต.   

3 โครงการอุดหนุน

งบประมาณกิจกรรมทาง

พุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ

ในเขตต าบล 

 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมทาง

พุทธศาสนาแก่วัดต่างๆใน

เขตต าบล 

อุดหนุนงบประมาณและเข้าร่วมในการจัด

กิจกรรมทางพุทธศาสนาวัดต่างๆในเขตต าบล 

5,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

วัดต่างๆในเขตต าบลได้รับ

การอุดหนุนในการจัด

กิจกรรมทางพุทธศานา 

ส่วนการศึกษา อบต. 

4 โครงส่งเสรมิการสืบทอด

ภูมิปัญญาหล่อเทียน 

และสืบสานประเพณแีห่

เทียนพรรษา อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ชาวอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ ได้ศึกษา

เรียนรู้ภูมิปัญญาการหล่อ

เทียนพรรษาแบบดั่งเดมิ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

- - เด็กและเยาวชน และ

ประชาชน ผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม มีความรู้ความ

เข้าใจ ในการศึกษาการสืบ

ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ว่าการอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.1  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการจัดงานวันส าคญั

ทางศาสนา  งานวัน

นักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 

-โครงการจัดงาน

ประเพณีขึ้นปีใหม ่

-โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต ์

-โครงการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา 

-โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง 

-โครงการจัดกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ 

-โครงการจัดงาน

ประเพณแีข่งเรือ 

 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

ตามโครงการ  ของ  องค์การบรหิารส่วนต าบล

หัวทะเล 

400,000 บาท 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

400,000 บาท 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

400,000 บาท 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขตต าบลได้

เข่าร่วมกิจกรรม 

ส่วนการศึกษา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

1 โครงการจัดอาหารเสรมิ

(นม)แก่เด็กนักเรียนใน

เขตต าบล 

 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารที่เพียงพอ 

ด าเนินการจัดซือ้อาหารเสรมิ(นม)ให้แก่เดก็

นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตต าบล จ านวน  

6  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 

ศูนย์ 

650,000 

งบอุดหนุน 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

650,000 

งบอุดหนุน(งบ  

อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

650,000 

งบอุดหนุน(งบ  

อปท.,เงินอุดหนุน) 

เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารเพียงพอและมี

สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

2 โครงการจัดอาหาร

กลางวันแก่เดก็นักเรียน

ในเขตต าบล 

 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี

อาหารกลางวัน

รับประทาน 

 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา เพื่อจัดอาหารกลางวันให้แก่เดก็

นักเรียนได้รับประทาน จ านวน 6  โรงเรียน และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 4 ศูนย์ 

750,000 

งบอุดหนุน 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

750,000 

งบอุดหนุน 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

750,000 

งบอุดหนุน 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันเพียงพอ

ครบทุกคนและมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนการศึกษา อบต. 

3 โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนการเรียนการ

สอนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ในเขตต าบล 

 

-เพื่อส่งเสรมิการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก 

-เพื่อให้เด็กนกัเรียนมี

อาหารกลางวัน

รับประทาน 

-เพื่อให้เด็กนกัเรียนมี

สารอาหารที่เพียงพอ 

-เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนที่

ทันสมัย 

สนับสนุนการด าเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ต าบลหัวทะเลในการจัดซือ้วัสดุการเรียนการ

สอน อาหารกลางวัน อาหารเสรมิ(นม) และ

อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ าหรับเด็กเล็กฯลฯ 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมกีาร

เรียนการสอนที่ด ี

-เด็กนกัเรียนได้รับ

สารอาหารกลาง

รับประทานที่เพียงพอและ

ครบทุกคน 

-เด็กนกัเรียนได้รับ

สารอาหารที่เพียงพอและ

มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

ส่วนการศึกษา อบต. 

4 โครงการส่งเสรมิ

กิจกรรมของโรงเรียนใน

เขตต าบล 

 

เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมของ

โรงเรียนในเขตต าบล 

ส่งเสรมิและสนับสนนุงบปราณในการจัด

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในต าบลจ านวน  6  

โรงเรียน 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

โรงเรียนมีการพัฒนาใน

ด้านกิจกรรมของเด็ก

นักเรียน 

 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 25557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

5 โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่เดก็

นักเรียนผู้ยากไร้ในเขต

ต าบล 

-เพื่อส่งเสรมิเด็กที่มีฐานะ

ยากจนแต่เรียนดี 

-เพื่อส่งเสรมิเด็กได้รับ

โอกาสทางการศึกษา 

 

เด็กยากจนหรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ได้รับการส่งเสรมิให้ด้รับความรู้ที่เพิ่มขึน้ 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กนักเรียนมีทุนไวส้ าหรับ

การศึกษา 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

6 โครงการจัดซือ้วัสดุ

อุปกรณ์สื่อการเรียนการ

สอนให้แก่โรงเรียนในเขต

ต าบล 

เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีวัสดุ

อุปกรณ์ ทางการศึกษาที่

ทันสมัย 

จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่

โรงเรียนในเขตต าบล  จ านวน  6  โรงเรียน 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์

สื่อการเรียนการสอนทาง

การศึกษาที่ทัยสมัย 

ส่วนการศึกษา อบต. 

7 โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนศูนย์การเรียน

ชุมชนในเขตต าบล 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ศูนย์การเรียนชุมชนต าบล

หัวทะเล 

ส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรม

ต่างๆของศูนย์การเรียนชุมชนต าบลหวัทะเล 

 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ศูนย์การเรียนชุมชนได้รับ

การสนับสนุนการเรียน

การสอนและกิจกรรม

ต่างๆ 

ส่วนการศึกษา อบต. 

8 โครงการก่อสรา้งศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ต้นแบบที่

ได้มาตรฐาน 

 

เพื่อเป็นศูนยก์ลางการ

จัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

ตามแบบองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัทะเล 250,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

250,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้รับ

การพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

9 โครงการจัดกิจกรรมงาน

วันเด็ก 

 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม 

 

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของ

โรงเรียนในเขตต าบล  จ านวน  6  โรงเรียนและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขตต าบลหัวทะเล 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวัน

เด็กแห่งชาต ิ

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

10 โครงการปรับปรุงศูนย์

การเรียน(กศน)ในต าบล

หัวทะเล 

เพื่อให้นักเรียน(กศน)ใน

ต าบลหัวทะเลมีศูนย์การ

เรียนชุมชนที่มีคุณภาพ

มากขึน้ 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์

การเรียนชุมชนในต าบลหัวทะเล 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เยาวชนและประชาชน

ได้รับความสะดวกในการ

เรียนมากขึน้ 

ส่วนการศึกษา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 25557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

11 โครงการจัดซือ้

ยานพาหนะและขนสง่

(รถยนต์) 

-เพื่อแบง่เบาภาระ

ผู้ปกครอง 

-เพื่อกระจายการ

ให้บรกิารประชาชนด้าน

การศึกษา 

-จัดซือ้รถยนต์รับ-ส่งเด็ก จ านวน 1 คัน 500,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

500,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กภายในต าบลหัวทะเล

ได้รับการศึกษาที่ทั่วถงึ 

ส่วนการศึกษา อบต. 

12 โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่เดก็

นักเรียนผู้ยากไร้ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต

ต าบล 

-เพื่อส่งเสรมิเด็กที่มีฐานะ

ยากจนแต่เรียนดี 

-เพื่อส่งเสรมิเด็กได้รับ

โอกาสทางการศึกษา 

 

เด็กยากจนหรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ได้รับการส่งเสรมิให้ด้รับความรู้ที่เพิ่มขึน้ 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กนักเรียนมีทุนไวส้ าหรับ

การศึกษา 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

13 โครงการก่อสรา้งศูนย์

การเรียนรู้ ICT ต าบลหัว

ทะเล 

-เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

-เพื่อให้ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา ได้มีศูนย์เรียนรู้ 

ไว้ศกึษาค้นควา้ 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบให้

เรียบรอ้ย จ านวน 10 เคร่ือง 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา ได้มีศูนย์เรียนรู้ 

ไว้ศกึษาค้นควา้ 

ส่วนการศึกษา อบต. 

14 โครงการก่อสรา้งศูนย์

สุขภาพต าบล (ฟติเนต) 

-เพือ่ให้ประชาชนได้รับ

การส่งเสรมิสขุภาพที่ด ี

-เพื่อให้ท้องถิ่นมีศูนย์

สุขภาพที่ใกลบ้้านและ

สะดวดกในการมาใช้

บรกิาร 

ก่อสรา้งศูนย์ฟิตเนต พร้อมอุปประกรณ์ประจ า

ศูนย์   

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีร่างก่ายที่

แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 25557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศกึษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

15 โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์

เคร่ืองเล่นสนามให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต

ต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้เด็กมีสนามเดก็เล่น เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจง้ จ านวน 1 ชุด 50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กมีสนามเด็กเล่นที่ใช้ใน

การออกก าลังกาย 

ส่วนการศึกษา อบต. 

16 โครงการจัดกิจกรรมมอบ

ประกาศนียบัตรแก่

บัณฑิตน้อย 

เพื่อฝืกฝนให้เด็กได้รู้ฝึก

และปฏิบตัิเพื่อใช้ใน

การศึกษาต่อไป 

เด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็กทัง้ 4 ศูนย์ภายในเขต

ต าบลหัวทะเล 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กได้รับการฝึกทักษะ

เบือ้งต้นในการรับ

ประกาศนียบัตร 

 

ส่วนการศึกษา อบต. 

17 โครงการจัดกิจกรรมเขง่

ขันกีฬาสีเดก็ของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ในเขต

ต าบลหัวทะเล 

เพื่อส่งเสรมิการออกก าลัง

กายให้แก่เดก็ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในเขตต าบล 

ตามโครงการของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเสนอ 10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กมีพัฒนาการ

เจริญเติบโตที่แขง่แรง 

ส่วนการศึกษา อบต. 

18 โครงการจัดซือ้วัสดงุาน

บ้านงานครัว 

เพื่อจัดซือ้วัสดุและ

อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต

ต าบลหัวทะเล 

จัดซือ้วัสดุงานบ้านงานครัวฯลฯ 10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีการ

วัสดุงานบ้านงานครัวที่ถูก

ลักษณะ 

ส่วนการศึกษา อบต. 

19 โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์

ทางการศึกษาให้แก่เด็ก

เล็กและโรงเรียนในเขต

ต าบลหัวทะเล  

มีสื่ออเิล็กทรอนิกสท์ี่

จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ

เด็ก 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์,เคร่ืองพิมพื,ทีวีฯลฯ 100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

ครูมีสื่อการสอนที่สามารถ

ค้นคว้าและเพิ่มเติมความรู้ 

ส่วนการศึกษา อบต. 

20 โครงการซ่อมแซมและต่อ

เติมอาคารโรงอาหารให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต

ต าบล 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่

รับประทานอาหารที่ถูก

ลักษณะ 

ซ่อมแซมโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ทั้ง 4 

ศูนย์ 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีโรงอาหารที่มีทั้งความ

ปลอดภัย กันแดดกันฝนได ้

ส่วนการศึกษา อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 25557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

21 โครงการจ้างเหมาจัดท า

มุ้งลวดใหก้ับศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กในเขตต าบลหัว

ทะเล 

เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล

อย่างปลอดภัยและถูก

ลักษณะ 

จ้างเหมาจัดท ามุง้ลวดใหก้ับศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็

ทั้ง 4 ศูนย์ 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็ได้รับการดูแลทีถู่ก

สุขลักษณะ 

ส่วนการศึกษา อบต.  

22 โครงการก่อสรา้งห้องน้ า

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

บ้านหัวทะเล 

เพื่อส่งเสรมิให้นกัเรียนมี

ห้องน้ าใช้ที่สะอาด ถูก

สุขลักษณะ 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งห้องน้ าให้แก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กนักเรียนมีห้องน้ าทีถู่ก

สุขลักษณะ 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

23 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้เด็กเลก็ก่อนวัยเรียน

ภายในต าบลหัวทะเลมีการ

พัฒนาทักษะก่อนวัยเรียน 

 

สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กก่อนวัยเรียนภายในต าบล 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

สามารถเพิ่มทกัษะก่อนวัย

เรียน 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

24 โครงการปรับสภาพโดย

ถมดินหน้าเสาธงของ

โรงเรียนให้เป็นลาน

อเนกประสงค ์

เพื่อให้โรงเรียนบริเวณ

โดยรอบฐานเสาธง

เหมาะสมต่อการจัด

กิจกรรมนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนหนองประดู่วทิยา ทั้งหมด 62 

คนได้มีบริเวณโดยรอบฐานเสาธงที่เหมาะสมต่อ

การจัดกิจกรรม 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

โรงเรียนหนองประดู่วทิยา

มีบริเวณโดยรอบฐานเสา

ธงที่ไดม้าตฐาน 

สะดวกสบายต่อการจัด

กิจกรรมต่างๆ 

โรงเรียนหนองประดู่

วิทยา 

25 โครงการจัดหาอุบกรณ์

เคร่ืองเล่นส าหรับเด็กใน

สนามเด็กเล่น 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นที่

เหมาะสมและเพียงพอ  มี

ความปลอดภัย 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนหนองประดู่วทิยา จ านวน 

16 คน ได้มีอุปกรณ์เคร่ืองเล่นอย่างเหมาะสม 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

โรงเรียนหนองประดู่วทิยา

มีอุปกรณ์เคร่ืองเล่นที่

เหมาะสมและเพียงพอ มี

มาตรฐาน 

โรงเรียนหนองประดู่

วิทยา 

26 โครงการปรับปรุงศาลาที่

อา่นหนังสือ(ปกูระเบือ้ง

พืน้) 

เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่

อา่นหนังสือ 

นักเรียนโรงเรียนโคกแสว จ านวน 62 คน ได้มีที่

อา่นหนังสือสะดวกสบาย 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

-นักเรียนมีสถานที่อา่น

หนังสือเวลาว่าง 

-นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 

โรงเรียนบ้านโคกแสว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 25557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

27 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์อาคารเรียน (ทาสี

อาคารเรียน) 

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนให้สวยงาน 

ทาสีอาคารเรียนบ้านโคกแสวให้สวยงาม 30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

30,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีอาคารเรียนห้องเรียน 

อยู่ในสภาพเอือ้ต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านโคกแสว 

28 โครงการซ่อมแซมสนาม

ตระกร้อ 

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนมีสนามตระกร้อ 

ที่ดีมีมาตรฐานและ

ปลอดภัยไว้ใช้การฝึกซ้อม

แข่งขัน 

เพื่อซ่อมแซมสนามตะกร้อโรงเรียนเขาดินพิทยา

รักษ์ กว้าง 10 ยาว 19 เมตร หนา 0.10 เมตร 

46,380 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

46,380 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

46,380 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

นักเรียน เยาวชนมีสนาม

ตระกร้อที่ไดม้าตรฐาน 

โรงเรียนเขาดินพิทยา

รักษ์ 

29 โครงการเปลี่ยนกระเบือ้ง

มุงหลงัคาอาคาร

อเนกประสงค ์

เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมอื่นๆที่

ส าคัญ 

เปลี่ยนกระเบือ้งมงุหลงัคาอาคารเอนกประสงค์

หลังใหม่โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 

55,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

55,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

55,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีอาคารสถานทีเ่พียงพอ

ให้บรกิารประชาชนและ

หน่วยงานราชการ 

โรงเรียนเขาดินพิทยา

รักษ์ 

30 โครงการจัดหาชกุีฬา

ส าหรับนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนได้มีชุดกีฬา

สวมใส่ในการเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา 

จัดซือ้ชุดกีฬาให้กับนกัเรียนโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุ

ประชาสามัคคี จ านวน 124 ชุด 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

นักเรียนมีความสขุในการ

ไดสวมใส่เสื้อเล่นกีฬา 

โรงเรียนบ้านกุม(คุรุ

ประชาสามัคคี) 

31 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด 

จัดภูมิทัศน์ จัดหาสื่อ 

วัสดุอุปกรณ์ 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้

ห้องสมดุ และสื่อใน

การศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้าน

กุ่ม (คุรุประชาสามคัคี)ให้ได้มาตรฐาน  จ านวน 1 

หลัง 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

โรงเรียนมีอาคารห้องสมุด

ที่อยู่ในสภาพทดีการได้ 

โรงเรียนบ้านกุม(คุรุ

ประชาสามัคคี) 

32 โครงการพัฒนา ปรับปรุง

อาคารสถานทีแ่ละ

สิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษาโรงเรียนบ้าน

หนองดง 

ปรับปรุงอาคารสถานที่

พัฒนาอาคารสถานที่

สภาพแวดล้อมให้สะอาด 

-จัดท าส่วนหย่อม 

-จัดและตกแตง่ห้องเรียน 

-ปรับปรุงอาคารเรียน 

-จัดท าแหลง่เรียนรู้ ฯลฯ 

25,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

25,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

25,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

มีสภาพแวดล้อมแหลง่

เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านหนองดง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 25557) 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนินการเอง 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ (กพช.) 

เพื่อให้นักศึกษา กศน.มี

ความตระหนกั เห็น

ความส าคัญ ศรัทธาและ

เชื่อมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

นักศึกษา กศน. ต าบลหัวทะเล จ านวน 100 คน 20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

นักศึกษา กศน.ต าบลหัว

ทะเล ได้พัฒนาความรู้

ความสามารถน าไปใชใ้น

ชีวติประจ าวัน ชุมชน 

สังคมได้อย่างมีความสุข 

กศน.ต าบลหัวทะเล 

34 โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

เครือข่ายห้วยสีมุม 

เพื่อให้ครูและบคุลากร

ทางการศึกษาสังกัด

เครือข่ายต าบลหัวทะเล ได้

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด

เครือข่ายต าบลหัวทะเล สรา้งสรรคค์วามรู้ใหม่

และสามารถพฒันาตนเอง พัฒนางานหน่วยงาน

ได้ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

20,000 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

- - คณะครูและบคุลากร

ทางการศึกษาสังกัด

เครือข่ายห้วยสีมุม ได้ร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษา มีองค์

ความรู้ใหม่ๆ  

โรงเรียนในเครือข่าย

ห้วยสีมุม 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

ผู้เรียนทุกคนในเครือข่ายห้วยสีมุม ตัง้แต่

การศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 

ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

27,700 

(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

- - ผู้เรียนในเครือข่ายห้วยสี

มุม มีความรู้ ความเข้าใจ

ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร

และมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย

ห้วยสีมุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


