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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

1 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง

ถนนสายหลกัของต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลและ

ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวกจ านวน  1 สาย

หลัก 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง

หัวสระ-โคกแสว กวา้ง 9 เมตร ยาว  

6,000 เมตร ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทก าหนด 

 

18,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

18,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

18,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

2 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง

ถนนสายหลกัของต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลและ

ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวกจ านวน  1 สาย

หลัก 

 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง

สายสุระนารายณ์ไปหนองสะแก ขนาดผวิ

จราจร กว้าง 9 เมตร ยาว  2,000 เมตร 

ตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด 

6,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

6,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

6,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

3 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง

ถนนสายหลกัของต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลและ

ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวกจ านวน  1 สาย

หลัก 

 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง

หัวทะเล-หัวสะพาน กว้าง 9 เมตร ยาว  

3,000 เมตร ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทก าหนด 

9,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

9,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

9,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง

ถนนสายหลกัของต าบลหัว

ทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลและ

ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวกจ านวน  1 สาย

หลัก 

 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง

บ้านเก่า-หนองดง กวา้ง 6 เมตร ยาว  

7,000 เมตร ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทก าหนด 

14,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

14,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

14,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 



58 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

5 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง

ถนนสายหลกัของต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลและ

ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวกจ านวน  1 สาย

หลัก 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง

สายสุระนารายณ์-หนองดง กว้าง 12  

เมตร ยาว   2,700   เมตร ตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทก าหนด 

15,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

15,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

15,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

6 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง

ถนนสายหลกัของต าบลหัว

ทะเล 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลและ

ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวกจ านวน  1 สาย

หลัก 

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง

สายบ้านโคกแสว-หนองกก กว้าง  12 

เมตร ยาว   500   เมตร ตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทก าหนด 

 

 

2,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

2,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

2,000,000 

กรมทางหลวง

ชนบท 

 

 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่

สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

7 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า  

คสล. 

 เพื่อระบายน้ าออกจาก

หมู่บ้านและแก้ปญัหาน้ าเสีย 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.หมู่  4  บ้าน

หนองประดุ๋  กวา้ง  0.40  เมตร  ยาว  

800  เมตร  ลึก  0.40  เมตร 

2,400,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

2,400,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,400,000 

เงินอุดหนุน 

 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

8 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า  

คสล. 

เพื่อระบายน้ าออกจากหมู่บา้น

เพื่อแก้ปญัหาน้ าเสีย 

 

 

 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.หมู่  2 กว้าง  

0.40  เมตร  ยาว  800  เมตร  ลึก  0.40  

เมตร 

2,400,000 

เงินอุดหนุน 

2,400,000 

เงินอุดหนุน 

2,400,000 

เงินอุดหนุน 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



59 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

8 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 1  กว้าง  

2  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  

เมตร 

960,000 

เงินอุดหนุน 

960,000 

เงินอุดหนุน 

960,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

9 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 10  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,700  เมตร  หนา  

0.15  เมตร หรือพืน้ที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  

8,500  ตร.ม. 

5,466,700 

เงินอุดหนุน 

 

 

5,466,700 

เงินอุดหนุน 

 

 

5,466,700 

เงินอุดหนุน 

 

 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

10 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 8 บา้น

เก่า กว้าง  5  เมตร  ยาว  710  เมตร  

หนา  0.15  เมตร 

1,597,500 

เงินอุดหนุน 

1,597,500 

เงินอุดหนุน 

1,597,500 

เงินอุดหนุน 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

11 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 7 บา้น

หนองดง กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,520  

เมตร  หนา  0.15  เมตร 

 

 

 

2,736,000 

เงินอุดหนุน 

2,736,000 

เงินอุดหนุน 

2,736,000 

เงินอุดหนุน 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

 



60 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเปน็ระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

12 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 6  กว้าง  

6  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  

เมตร 

792,000 

เงินอุดหนุน 

792,000 

เงินอุดหนุน 

792,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

13 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 6  กว้าง  

5  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  

เมตร หรือพืน้ที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  8,500  

ตร.ม. 

 

 

 

880,000  

เงินอุดหนุน 

 

 

880,000  

เงินอุดหนุน 

 

 

880,000  

เงินอุดหนุน 

 

 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 4  ถนน

สามัคคีธรรม-ถนนรอบเมือง-ซอยรวมใจ

กว้าง  4  เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  

0.15  เมตร หรือพืน้ที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  

2,000  ตร.ม. 

 

1,070,000   

เงินอุดหนุน 

 

 

1,070,000   

เงินอุดหนุน 

 

 

1,070,000   

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและ

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมี

ถนนใช้ในการสัญจร-การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.หมู่ 1-10  

สายหัวทะเล-หัวสะพาน กว้าง  6  เมตร  

ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

หรือพืน้ที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  12,000  ตร.

ม. 

6,190,000   

เงินอุดหนุน 

 

 

6,190,000   

เงินอุดหนุน 

 

 

6,190,000   

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนในเขตต าบลมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

 

 



61 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  แนวทางการพัฒนาอุปโภคบรโิภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

1 

 

 

 

โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมกีาร

พัฒนาแหล่งน้ าไม่ให้ตื้นเขินให้มีน้ า

ใชต้ลอดปี 

 

 

 

ขุดลอกคลองโอบกว้าง  20  เมตร ยาว 

4,000  เมตรลึก  2.50  เมตร  ลาดเอยีง  

1:2 

2,600,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

2,600,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

2,600,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมกีาร

พัฒนาแหล่งน้ าไม่ให้ตื้นเขินให้มีน้ า

ใชต้ลอดปี 

 

 

 

ขุดลอกคลองไผ่งามกว้าง  15  เมตร ยาว 

3,000  เมตร  ลึก  2.50  เมตร  ลาด

เอียง  1:2 

1,300,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,300,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,300,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

  เพื่อให้ประชาชนในต าบลมกีาร

พัฒนาแหล่งน้ าไม่ให้ตื้นเขินให้มีน้ า

ใชต้ลอดปี 

 

 

ขุดลอกคลองกระทุ่มลาย กว้าง  12  

เมตร ยาว 7,000  เมตรลึก  2.50  เมตร  

ลาดเอียง  1:1 

2,681,250 

เงินอุดหนุน 

 

 

2,681,250 

เงินอุดหนุน 

 

 

2,681,250 

เงินอุดหนุน 

 

 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

 

4 โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

  เพื่อให้ประชาชนในต าบลมกีาร

พัฒนาแหล่งน้ าไม่ให้ตื้นเขินให้มีน้ า

ใชต้ลอดปี 

 

 

 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองแห้ว-หนองขาม  

บ้านหนองดง หมู่ที่ 7  พืน้ที่  200  ไร่ 

15,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

15,000,000 

เงินอุดหนุน 

15,000,000 

เงินอุดหนุน 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

อบต. 

 

 



62 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  แนวทางการพัฒนาอุปโภคบรโิภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

5 

 

 

 

โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

 เพื่อเป็นการพัฒนาแหลง่น้ าที่มีอยู่

เดิมสามารถกักเก็บน้ าไว้อุปโภค

บรโิภคและท าการเกษตรในฤดแูล้ง 

ขุดลอกคลองกุดปลาค้าวต่อจากเดิมถึง

เขตต าบลบ้านเพชรขนาดกว้าง  20  เมตร 

ยาว 1,000  เมตร  ลึก  3  เมตร  ลาด

เอียง  1:2 

1,260,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,260,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,260,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

6 

 

 

 

โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

  เพื่อเป็นการพัฒนาแหลง่น้ าที่มีอยู่

เดิมสามารถกักเก็บน้ าไว้อุปโภค

บรโิภคและท าการเกษตรในฤดแูล้ง 

ขุดลอกคลองกุดปลาค้าวต่อจากคลอง

เดิมถึงเขตบ้านหัวสะพาน ขนาดกว้าง  20  

เมตร ยาว 1,000  เมตร  ลึก  3  เมตร  

ลาดเอียง  1:1 

1,260,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,260,000 

เงินอุดหนุน 

 

1,260,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

7 โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหลง่น้ าที่มีอยู่

เดิมสามารถกักเก็บน้ าไว้อุปโภค

บรโิภคและท าการเกษตรในฤดแูล้ง 

ขุดลอกคลองแยกจากคลองกุดปลาคา้ว

ถึงบงึทะเลสดีอ ขนาดกว้าง  20  เมตร  

ยาว  1,500  เมตร  ลึก  3   เมตร   

 

 

 

1,890,000 

เงินอุดหนุน 

 

1,890,000 

เงินอุดหนุน 

1,890,000 

เงินอุดหนุน 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

8 โครงการขุดลอกคลอง 

สระน้ า ล าห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหลง่น้ าที่มีอยู่

เดิมสามารถกักเก็บน้ าไว้อุปโภค

บรโิภคและท าการเกษตรในฤดแูล้ง 

ขุดลอกคลองหนองบัว หมู่ที่  10  กวา้ง  

20  เมตร  ยาว  2,500  เมตร ลึก  3  

เมตร 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

ประชาชน.ในต าบลมีน้ าท า

การเกษตรและแหลง่น้ าผิวดิน

ดีขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต.  

 

 

 

 

 

 



63 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

9 

 

 

โครงการซือ้เคร่ืองสูบน้ า 

 

 

 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี

อุปกรณ์สูบน้ าไวใ้ชใ้นกรณีเกิดภัย

แล้ง 

 

- ประชาชนในต าบลหัวทะเลได้รับ

ประโยชน์จากการที่องค์การบรหิารส่วน

ต าบลหัวทะเลจัดซือ้เคร่ืองสูบน้ า 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

- ประชาชนได้รับผลประโยชน์

จากเคร่ืองสูบน้ า 

 

 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 

 

10 โครงการก่อสรา้งและ

ปรับปรุงเหมืองส่งน้ า 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัวทะเลมี

แหลง่น้ าไว้ใช้อุปโภคบรโิภคตลอดป ี

 

จัดสรรงบประมาณก่อสรา้งเหมืองสง่น้ า

ภายในต าบลหัวทะเล 

 

 

 

 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

6,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

6,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

 

เกษตรกรและประชาชนมีน้ าใช้

ท าการเกษตรและแหล่งน้ า

อุปโภคมากขึน้ 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

11 โครงการก่อสรา้งระบบ

ประปาภายในหมู่บ้านแบบ

เต็มระบบ 

เพื่อให้ประชาชนภายในต าบลมีน้ า

อุปโภคและบริโภคที่สะอาด 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขยาย

เขตประปาหมู่บ้าน(การประปาส่วน

ภูมิภาค) 

 

 

 

 

2,500,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนในต าบลหัวทะเลมีน้ า

สะอาดใช้ ลดการแพร่ระบาด

ของเชือ้โรค 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

12 โครงการชลประทานระบบ

จ่าย(สูบน้ าด้วยไฟฟา้) 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลหัวทะเล

ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ดังกล่าว 

ก่อสรา้งชลประทานระบบจ่าย(สูบน้ าด้วย

ไฟฟา้)จากคลองไผ่งามถึงสระน้ าหนอง

แห้ว-หนองขาม  ระยะ  2,500  เมตร 

 

 

6,250,000 

เงินอุดหนุน 

 

6,250,000 

เงินอุดหนุน 

 

6,250,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก

การก่อสรา้งชลประทานระบบ

จ่าย(สูบน้ าด้วยไฟฟา้) 

ส่วนโยธา  อบต. 

 

 



64 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

2555  (บาท) 2556 (บาท) 2557  (บาท) 

13 

 

 

โครงการก่อสรา้งฝายน้ า

ลน้ คลองห้วยดินด า บ้าน

หนองดง หมูท่ี่ 7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร

และประชาชนเดินทางขนส่งพชืผล

ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งฝายน้ าล้น คลองห้วยดินด า 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม

สะพานข้าม บา้นหนองดง หมู่ที่ 7 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร

ตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 

14 โครงการก่อสรา้งฝายน้ า

ล้น คลองไผ่งาม ขนาด

กว้าง 5 เมตร ยาว 15 

เมตร พร้อมสะพานข้าม 

บ้านหัวทะเล ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร

และประชาชนเดินทางขนส่งพชืผล

ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งฝายน้ าล้น คลองไผ่งาม ขนาด

กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม

สะพานข้าม บา้นหัวทะเล ม.1 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร

ตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 

15 โครงการก่อสรา้งฝายน้ า

ล้น ล าห้วยสีมุม บ้านหัว

สระ ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร

และประชาชนเดินทางขนส่งพชืผล

ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งฝายน้ าล้น ล าห้วยสีมมุ ขนาด

กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม

สะพานข้าม บา้นหัวสระ ม.2 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 

เงินอุดหนุน 

 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร

ตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา อบต. 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555  - 2557 ) 

ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  ส่งเสริมอนุรักษ์ และบ าบัดฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

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

1 โครงการจัดซือ้รถบรรทุก

น้ า 

เพื่อให้บรกิารประชาชนในฤดูแลง้

เพราะในพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ า 

จัดสรรงบประมาณจัดซือ้รถน้ า จ านวน  

1  คัน 

2,500,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 

เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 

เงินอุดหนุน 

 

มีความรวดเร็วในการ

ให้บรกิารประชาชนในเขต

ต าบล 

ส่วนโยธา  อบต.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


