รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดน้าเค็ม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
1.1 แนวทางการสร้างและบารุงรักษาถนน ให้มสี ภาพที่ดีขึ้นสามารถอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาซึง่ เป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
กว๎าง 3.00 ม.ยาว 19.00 ม.
30,000
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
คสล.เดิม ถึงบ๎านนางกาณจนา ค๎าผึ้ง โครงสร๎างพืน้ ฐาน
หนา 0.15 ม.
(งบ อบต.)
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
2 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล. เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
กว๎าง 2.00 ม.ยาว20 ม.
18,000
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
เริ่มจากบ๎านนายบุญชู เรียนหัตถกกรม โครงสร๎างพืน้ ฐาน
หนา 0.10 ม.
(งบ อบต.)
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ถึงบ๎านนางบํารุง ฉิวเฉื่อย
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม
3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
กว๎าง 3.00 ม.ยาว 53 ม.
82,000
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
ศูนย๑เด็กเล็ก สิ้นสุดบ๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
หนา 0.15 ม.
(งบ อบต.)
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
นางบุญสํง เขาใหญํ
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร๎อม เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
กว๎าง 4.00 ม.ยาว 205 ม.
450,000
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
ทํอวางระบายน้ําลงคลอง เริ่มจาก
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
หนา 0.15 ม. พร๎อมวางทํอ (งบ อบต.)
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ร๎านค๎า นางบํารุง แสงนาค สิ้นสุด
ระบายน้ํา 40 ม.
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
บ๎านนางสมคิด สุทนต๑
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

5 โครงการกํอสร๎างถนน ลาดยาง. เริ่มจากเพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ถนนลาดยางผักไหํ-ป่าโมก สิ้นสุด โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ศาลา sml ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
6 โครงการขยายถนนดินลูกรัง เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ประตูน้ํา สิ้นสุดบ๎านนายฉุย
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
พวงดาวเรือง ชนถนนสายป่าโมกสุพรรณบุรี ม.4 ต.โคกช๎าง
7 โครงการกํอสร๎างถนนดิน พร๎อมกํอ เพือ่ แก๎ปัญหาการคมนาคม
สร๎างถนน คสล.และวางทํอระบายน้ํา เบื้องต๎นและเตรียมการ
เริ่มจากลานเอนกประสงค๑ สิ้นสุด
พัฒนาให๎ได๎มาตรฐานโครง
คลองบางปลากด ม.5 ต.โคกช๎าง
สร๎างพืน้ ฐานตํอไป
8 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎านนายเสนํห๑ บัวอุไร สิ้นสุด บ๎าน โครงสร๎างพืน้ ฐาน
นายหวั่น บัวหิรัญ ม.2 ต.ผักไหํ
9 โครงการปรับปรุงพืน้ ผิวจราจร
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ม.6 ต.ผักไหํ
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.50 ม.ยาว 76 ม.
หนา 0.05 ม.

138,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 6
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

จุดที่ 1 กว๎าง 4.00 ม. ยาว
637,000
500 ม. สูงเฉลี่ย 3.00 ม.
(งบ อบต.)
จุดที่ 2 กว๎าง 4.00 ม. ยาว
468 ม. เฉลี่ย 0.50 ม.
ถนนดินกว๎าง 4.00 ม. ยาว 500,000
97 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
(งบ อบต.)
ลูกรังหนา 0.15 ม. ถนน คสล
กว๎าง 3.00 ม.
กว๎าง 250 ม. ยาว 72 ม.
98,000
หนา 0.15 ม.
(งบ อบต.)

-

-

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่ได๎รับ
ประโยชน๑จากการคมนาคม
เบื้องต๎น

สํวนโยธา

-

-

สํวนโยธา

16,000
(งบ อบต.)

-

-

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 511 ม.
หนา 0.15 ม.

930,000
(งบ อบต.)

-

-

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 225 ม.
หนา 0.15 ม.

468,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 2
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 6
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 7
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 7
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

กว๎าง 3.00ม. ยาว 10 ม.
หนา 0.15 ม.

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
บ๎านนางสมปอง แก๎วจินดา สิ้นสุด
บ๎านนางสังวาลย๑ จุลศิลป์ม.7 ต.ผักไหํ
11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
ทางเข๎าบ๎านนายเสนาะ ศึกษาการ
จรดตําบลกุฏี ม.7 ต.ผักไหํ

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

12 โครงการซํอมแซมถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎าน นางนารีรัตน๑ เจือจันทร๑ สิ้นสุด โครงสร๎างพืน้ ฐาน
บ๎านนายจําลอง บัวบรรจง ม.8ต.ผักไหํ
13 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ข๎างสภา เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ตําบลถึงบ๎านนางสําเนียง สีเหลือง โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ม.9 ต.ผักไหํ
14 โครงการซํอมแซมถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎านนายสราวุฒิ เฉลิมพล สิ้นสุด
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
บ๎านนางสงัด บุญพุฒิ ม.10 ต.ผักไหํ
15 โครงการกํอสร๎างถนน คศล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ข๎างเทศบาลเกํา-หลังบ๎านอยูํแล๎วรวย โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ม.12 ต.ผักไหํ
๑๖ โครงการกํอสร๎างถนน คศล.บริเวณ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎านนางบุญนาค พวงดาวเรือง สิ้นสุด โครงสร๎างพืน้ ฐาน
บ๎านนายสํารวย ปราศรี
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บริเวณ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎านนายเฉลียว หอมหิรัญ
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ถึงบ๎านนางจําเริญ เพ็ชรรัตน๑
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
18 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
นางนิตยา ปริญญาศาสตร๑
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
(ถนนใหญํ)ถึงบ๎านนายวรวุฒิ นาคราช

จุดที่1 กว๎าง 4.00 ม. ยาว
120 ม. หนา 0.15 ม.
จุดที่2 กว๎าง 3.50 ม ยาว
180 ม. หนา 0.15 ม.
กว๎าง 2.00 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.10

577,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 8
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

25,000
(งบ อบต.)

-

-

สํวนโยธา

กว๎าง 4.00 ม. ยาว180 ม.
หนา 0.15 ม.

367,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 9
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 10
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

85,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

กว๎าง 3.50 ม. ยาว 547 ม.
1,029,000
หนา 0.15 ม.
(ขอสนับสนุน
อบจ. กรม.ฯลฯ )
กว๎าง 3.00 ม. ยาว107 ม.
๑๖๖,๐๐๐
หนา 0.15 ม.
(งบ อบต.)

-

กว๎าง 2.00 ม.ยาว 44.00 ม.
หนา 0.15 ม.

-

45,000
(งบ อบต.)

-

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 55.00 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

-

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
เริ่มจากถนนสายผักไหํ-ป่าโมก ถึงบ๎าน โครงสร๎างพืน้ ฐาน
นางละออง สุทธิประเสร็ฐ ม.1
ต.ลาดน้ําเค็ม
20 โครงการกํอสร๎างถนนดินลูกรัง เริ่ม เพือ่ แก๎ปัญหาการคมนาคม
จากบ๎านนางขันทอง ฝากพืช สิ้นสุด เบื้ยงต๎นและเตรียมการ
บ๎านนายมัด ผํองประทุม
พัฒนามาตรฐานโครงสร๎าง
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
พืน้ ฐานตํอไป
๒๑ โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎ารอบ เพือ่ ให๎ประชาชนในศูนย๑ฝึก
บริเวณศูนย๑ฝึกอาชืพ
อาชีพมีทางเดินที่สะดวก
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
และปลอดภัย
22 โครงการกํอสร๎างถนนดินพร๎อมฝังทํอ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
เริ่มจากบ๎าน นางถาวร ศรีสาเอี่ยม
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ถึง บ๎านนางสะอาด เขตบางกุ๎ง
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
23 โครงการการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่ม เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
จากถนน คสล.เดิม ถึงบ๎านนาง
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
เฉลิม มานพ
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม
24 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
คสล.เดิม หน๎าบ๎านนางฉลอง สมภาร โครงสร๎างพืน้ ฐาน
บ๎านนายยุทธศักดิ์ พิศาล
ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม

กว๎าง 2.50 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

195,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

ลงลูกรัง

-

-

85,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

มีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 290
ตรม. หนา 0.1 0ม.

-

-

150,000 ประชาชนในศูนย๑ฝึกอาชีพมี
(งบ อบต.) ทางเดินที่สะดวกและปลอดภัย

สํวนโยธา

ถนนดินกว๎าง 2.50 ม.
ยาว 45 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม.

-

-

90,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 20 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

31,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 225 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

350,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

25 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
บ๎านนางฉลอง พวงอุบลถึงบ๎าน
นางลั่นทม เรืองเจริญ
ม.2 ต.ลาดน้ําเค็ม
26 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
บ๎านผู๎ใหญํประไพ พวงบุบผาถึงถนน
ลาดยาง ป่าโมก - ผักไหํ
ม.2 ต.ลาดน้ําเค็ม
27 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล.
เริ่มจากถนน คสล.กลุํมสตรี ถึง
บ๎านนางจินตนา บุญมา
ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม
28 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล.
เริ่มจากบ๎านนายบุญชู เรียนหัตถกรรม
ถึง บ๎านนายฟ้อน พวงจิก
ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม
29 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
บ๎านนางแสวง เรียนหัตถกรรม
ถึงบ๎านนางพิรม ปิติการ
ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม
30 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
บ๎านนางบุญสํง ศึกษาศิลป์ สิ้นสุด
บ๎านนายไสว วงษ๑กระจําง
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 61.00 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

95,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 2
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.0 0ม. ยาว 55.00 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

850,00 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 2
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 2.50 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.10 ม.

-

-

65,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 28 ม.
หนา 0.10 ม.

-

-

58,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 123 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

191,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 2.50 ม. ยาว 27.00 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

35,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

31 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ศูนย๑เด็กเล็ก ถึงโรงไกํนางกิตติมา โครงสร๎างพืน้ ฐาน
กระจายศรี ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
32 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล. เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
เริ่มจากหน๎าโบสถ๑วัดไผํล๎อม ถึง
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
บํอน้ํา ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
33 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
เพือ่ ให๎มีการระบายน้ําได๎
คสล.พร๎อมฝาปิด เริ่มจากบ๎าน
รวดเร็วและป้องกันอันตราย
นายโสภณ ลุนใต๎ ลงคลองบางปลากด ให๎กับผู๎ที่เดินผํานรางระบาย
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
น้ํา
34 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล. เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
หน๎าบ๎าน นางสาคร สุขรักษ๑
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
35 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล. เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
เริ่มจากบ๎านนายวารินทร๑ พวงยี่สนุ
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
สิ้นสุด บ๎านนางสิริพร พวงเกษร
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
36 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.พร๎อมราง เพือ่ ใช๎เป็นพืน้ ที่สําหรับทํา
ระบายน้ํา ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
กิจกรรมตํางๆ
37 โครงการซํอมแซมถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎านนางลออ พวงบุปผา ระยะทาง โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ประมาณ 12 เมตร ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม
38 โครงการกํอสร๎างลาน คสล.หลัง
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน

กว๎าง 3.50 ม. ยาว 134 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

กว๎าง 2.00 ม. ยาว 55 ม.
หนา 0.10 ม

-

-

กว๎าง 0.30 ม. ยาว 71.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

-

กว๎าง 2.00 ม. ยาว 20 ม.
หนา 0.10 ม.

-

-

กว๎าง 2.50 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 22 ม.
ลึกเฉลีย 0.30 ม.
พร๎อมรางระบายน้ํา
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 12 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

-

25,000
(งบ อบต.)

กว๎าง 27 ม. ยาว 28 ม.

-

-

243,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
46,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
50,000 ทางระบายน้ําสามารถระบาย
(งบ อบต.) น้ําได๎อยํางสะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

18,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
78,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

50,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 5
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
393,000

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

39

40

41

42
43

อนามัยตําบลลาดน้ําเค็ม
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บํอยืมข๎างบ๎านชลประทานสามซ๎าย โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ถึงบ๎านนางกอบกุล อยูํชมวงษ๑
ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ถนน คสล.เดิมข๎างศาลา sml สิ้นสุด โครงสร๎างพืน้ ฐาน
บ๎านนายจําแลง จันทร๑ศิลป์
ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างถนนดินลูกรัง
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ตํอจาก คสล.เดิม ถึงบ๎านนาย
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
สุนทร ทรงปราญาติ ม.1 ต.โคกช๎าง
โครงการถมดินจากถนน คสล.ถึง
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
บ๎านนางฟอง ศรีสวุ รรณ ม.1 ต.โคกช๎างโครงสร๎างพืน้ ฐาน
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ทางเข๎า เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ศาลาพํอปู่ เริ่มจากถนนลาดยาง
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ม.1 ต.โคกช๎าง

44 โครงการซํอมแซมสะพานไม๎(ข๎าม
คลองบางปลากด)วัดคงษา
ม.1 ต.โคกช๎าง
45 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล.
เริ่มจากบ๎านนายเทิดศักดิ์ อ๎อพูล
ถึงที่นาทับทิม แสงนาค

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

หนา 0.15 ม.
กว๎าง 3.00 ม. ยาว 105 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

กว๎าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร๎อมรางระบายน้ํา
กว๎าง 0.30 ม.ยาว 50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.
กว๎าง 3.00 ม. ยาว 76 ม.
สูงเฉลี่ย 1.80 ม.

-

-

-

78,000
(งบ อบต.)

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.50 ม.
จุดที่1 กว๎าง 3.50 ม. ยาว
219 ม. หนา 0.15 ม.
จุดที่2 กว๎าง 3.00 ม. ยาว
123 ม. หนา 0.15 ม.
กว๎าง 3.00 ม. ยาว 32.20 ม.

-

-

-

-

-

-

กว๎าง 2.50 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

-

130,000
(งบ อบต.)

(งบ อบต.)
163,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 5
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
78,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 6
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
-

สํวนโยธา

สํวนโยธา

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

86,000
(งบ อบต.)
628,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

150,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

ม.2 ต.โคกช๎าง
46 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล. เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา เริ่มจากบ๎าน โครงสร๎างพืน้ ฐาน
นางฉลวย สุขจรูญ สิ้นสุดคลอง
บางปลากด ม.4 ต.โคกช๎าง
47 โครงการกํอสร๎างเสริมผิวลาดยาง
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
มะตอย ตํอจากลาดยางเดิน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
สิ้นสุดเขต ม.4 ต.โคกช๎าง
48 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ตํอจาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
เส๎นเดิมทางเข๎าหนองบัวม.4 ต.โคกช๎างโครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 2.00 ม. ยาว 18.50 ม.
หนา 0.15 ม.

-

32,000
(งบ อบต.)

-

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 390 ม.
หนา 0.15 ม.

-

627,000
(งบ อบต.)

-

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 110 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากปาก เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ทางถึงศาลาบริเวณบ๎าน นายนราธิป โครงสร๎างพืน้ ฐาน
การญจนภูมิ ม.3 ต.ผักไหํ
50 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากประตู เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
ทางควายสุดถนน ม.3 ต.ผักไหํ
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 760 ม.
หนา 0.15 ม.

-

กว๎าง 3.50 ม. ยาว 190 ม.
หนา 0.15 ม.

-

1,580,000
(ขอสนับสนุน
อบจ. กรม.ฯลฯ )
345,000
(งบ อบต.)

51 โครงการถมดินพร๎อมปรับเกลี่ย
บริเวณโรงไกํ หน๎าบ๎านนางบุญชํวย
กลํอมเกลี้ยง ม.7 ต.ผักไหํ
52 โครงการซํอมแซมถนน คสล.เริ่มจาก
คสล.เดิม สิ้นสุด ม.12 ต.ผักไหํ

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 40 ม. ยาว 53 ม.
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

-

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.50 ม. ยาว 700 ม.
หนา 0.15 ม.

-

53 โครงการถมดินพร๎อมเกลี่ยแตํง

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน

10,123 ตรม.

-

2,363,000
(ขอสนับสนุน
อบจ. กรม.ฯลฯ )
500,000
(งบ อบต.)
500,000

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
171,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

บริเวณบํอน้ําหนองขโมย
ม.12 ต.ผักไหํ
54 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ตํอจาก
คสล.เดินรอบหนองขโมย
ม.12 ต.ผักไหํ
55 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ตํอจาก
ม.3 สิ้นสุดบ๎านนายสรุชัย แสงโส
ม.12 ต.ผักไหํ
56 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจาก
หลังเทศบาลเกํา ถึงทางออก ม.3
บริเวณหนองขโมย ม.12 ต.ผักไหํ

โครงสร๎างพืน้ ฐาน

(งบ อบต.)

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 590 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.50 ม. ยาว 190 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 3.50 ม. ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
920,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
345,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
900,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 12
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

1.2 การสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่งถึง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณ
เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
กว๎าง 3.00 ม. ระยะทาง
170,000
1,600 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
จํานวน 3 จุด จุดที่ 1 สวนนาย
ไหลได๎สะดวกขึ้น
(งบ อบต.)
เฉลิม เดชะ ถึงที่นายกฤษณะ
ภูํภมร จุดที่ 2 บ๎านนายหยวน
วงษ๑ประยูร ถึง สวนนายเฉลิม
เดชะ จุดที่ 3 ริมคลองบาปลากด
ถึงถนนลาดยาง ป่าโมก-ผักไหํ
หมูํที่ 2 ต.ลาดน้ําเค็ม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํวนโยธา

2 โครงการขุดลอกหนองโสน
ม.3 ต.โคกช๎าง
3 โครงการกํอสร๎างประตูระบายน้ํา
เปิด-ปิด หนองบัว ม.5 ต.โคกช๎าง
4 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ จรด
หมูํท1ี่ 2 ประมาณ 2 กิโลเมตร
ม.3 ต.ผักไหํ
5 สถานีสบู น้ํา พร๎อมอุปกรณ๑
ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม

เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ไหลได๎สะดวกขึ้น
เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ไหลได๎สะดวกขึ้น
เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ไหลได๎สะดวกขึ้น

พืน้ ที่ 5 ไรํ 39 ตรม.

เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ไหลได๎สะดวกขึ้น

6 โครงการเสริมคันดินบริเวณรอบสระน้ําเพือ่ ปรับปรุงพืน้ ที่ให๎เป็น
ม.1 ต.โคกช๎าง
สถานที่พักผํอนหยํอยใจ
7 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ เริ่ม เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
จากศาลารํวมใจ สุดเขต ม.1 ต.โคกช๎าง ไหลได๎สะดวกขึ้น
8 โครงการขุดลอกลํารางหนองบอน เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ม.3 ต.โคกช๎าง
ไหลได๎สะดวกขึ้น
9 โครงการขุดลอกลํารางหนองปลาหมู เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ม.3 ต.โคกช๎าง
ไหลได๎สะดวกขึ้น
10 โครงการขุดลอกลําราง(ข๎างวัดโพธิ์เผือก) เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ม.3 ต.โคกช๎าง
ไหลได๎สะดวกขึ้น
11 โครงการขุดลอกหนองสรวง
เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ม.5 ต.โคกช๎าง
ไหลได๎สะดวกขึ้น

410,000
(งบ อบต.)
95,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

-มอเตอร๑ 7 แรง 1 ตัว
-ทํอสูบน้ํา 8 นิว้
พร๎อมอุปกรณ๑พร๎อมติดตั้ง
กว๎าง 1.50 ม. ยาว 150 ม.
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
กว๎าง 10 ม. ยาว 900 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.

-

50,000
(งบ อบต.)

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

-

-

-

ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
มีพนื้ ที่ 0.120 ตรม.

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ
ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น
ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น
ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

กว๎าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.

ปากคลอง กว๎าง 4.00 ม.

-

60,000
(งบ อบต.)
271,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
12,000,000
(ขอสนับสนุน
อบจ. กรม.ฯลฯ)
98,000
(งบ อบต.)
896,000
(งบ อบต.)

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น
ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

จํานวน 3 จุด
กว๎าง 3.00 ม. ระยะทาง
2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.

-

ยาว 720 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม

11 ไรํ

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น
มีประตูระบายน้ําที่สามารถกัก

สํวนโยธา
สํวนโยธา

เก็บน้ําไว๎ใช๎สําหรับทําการเกษตร

-

-

สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา

สํวนโยธา

12 โครงการขุดลอกลํารางเปิดทางน้ํา
การเกษตร ม.12 ต.ผักไหํ

เพือ่ เปิดทางระบายให๎น้ํา
ไหลได๎สะดวกขึ้น

13 โครงการฝังทํอ ทางเข๎า โรงเรียน
วัดคงษา ม.1 ต.ลาดน้ําเค็ม

เพือ่ ให๎ระบายน้ําได๎อยําง
รวดเร็ว

14 โครงการฝังทํอทางลงบ๎านผู๎ใหญํ
ประไพ พวงบุบผา
ม.2 ต.ลาดน้ําเค็ม
4 โครงการการถมดินพร๎อมเกลี่ยแตํง
หน๎าบ๎าน ผู๎ใหญํประไพ พวงบุบผา
ม.2 ต.ลาดน้ําเค็ม

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

15 โครงการฝังทํอระบายน้ํา บ๎านนาง
ประเทือง พวงลําเจียก
ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม
16 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
พร๎อมฝาปิด เริ่มจากบ๎าน
นายสําราญ พูลทราย สิ้นสุดบ๎าน
นางทองคํา รุํงสวําง
ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
17 โครงการเจาะทํอลอดถนน เริ่มจาก
บ๎านนางแวว คชถาวร ถึงบํอน้ํา

เพือ่ ไมํให๎ใบไม๎หรือเศษขยะ
ลงและป้องกันอันตรายของ
ของผู๎ที่เดินทาง
เพือ่ ให๎ระบายน้ําได๎อยําง
รวดเร็ว

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มี
สถานที่ออกกําลัง

เพือ่ ให๎ระบายน้ําได๎อยําง
รวดเร็ว

กว๎าง 7.00 ม.
ยาว 2000 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.
เจาะทํอลอดถนนสาย
ป่าโมก-ผักไหํระยะทาง
20 เมตร
วางทํอระบายน้ํา 1.00 ม.
ยาว 14 ม.
ถนดินมีพนื้ ที่1400ตรม
ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. กํอสร๎าง
ลานกีฬาตํอต๎านยาเสพติด
มีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 1400
ตรม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 20 เมตร

-

250,000
(งบ อบต.)

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

30,000
(งบ อบต.)

-

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

70,000

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 2
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

รางระบายน้ําไมํอุดตันประชาชน

สํวนโยธา

1,500,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

-

-

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
กว๎าง 0.30 ม. ยาว 127 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

150,000
(งบ อบต.)

-

-

ระยะทาง 20 เมตร

15,000
(งบ อบต.)

-

-

ที่เดินทางไปมาได๎รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎สะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

18

19

20

21

22

ข๎างศาลารํวมใจ ม.2 ต.โคกช๎าง
โครงการจ๎างเหมาติดตั้งฝาปิดราง
ระบายน้ําชนิดแผํนคอนกรีต เริ่มจาก
ร๎านก๐วยเตี๋ยวป้าวันดี พวงบานเย็น
ถึงบ๎านนายสมชาย อยูํชมวงษ๑
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
พร๎อมฝาเหล็กปิดปากราง เริ่มจาก
บ๎านนางสังเวียน ทรงกิจ
สิ้นสุดคลองบางปลากด
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างฝาปิดรางระบายน้ํา
เริ่มจากบ๎าน นางเย็น อุํนแทํน
ลงคลองบางปลากด
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล.พร๎อมฝาปิด เริ่มจากบ๎าน
นายโสภณ ลุนใต๎ ลงคลองบางปลากด
ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างทางระบายน้ํา
พร๎อมฝาปิด 2 จุด จุดที่ 1 บ๎าน
นางถวิล สุขรส ถึง ถนน คสล.
หน๎าบ๎านนางยุพิน ตํานแตํง จุดที่ 2
จากบ๎านนางยุพิน ตํานแตํง สิ้นสุด

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

จํานวน88แผํน ยาว 1.00 ม.

-

20,000
(งบ อบต.)

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน

กว๎าง 0.35 ม. ยาว 47 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

40,000
(งบ อบต.)

-

ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

เพือ่ ป้องกันอันตรายให๎กับผู๎
ที่เดินผํานรางระบายน้ํา

กว๎าง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.

-

-

10,000 ป้องกันอันตรายให๎กับผู๎
(งบ อบต.) ทีเ่ ดินผํานรางระบายน้ํา

สํวนโยธา

เพือ่ ให๎มีการระบายน้ําได๎
รวดเร็วและป้องกันอันตราย
ให๎กับผู๎ที่เดินผํานราง
ระบายน้ํา
เพือ่ ให๎มีการระบายน้ําได๎
รวดเร็วและป้องกันอันตราย
ให๎กับผู๎ที่เดินผํานราง
ระบายน้ํา

กว๎าง 0.30 ม.
ยาว 71.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

-

50,000 ทางระบายน้ําสามารถระบาย
(งบ อบต.) น้ําได๎อยํางสะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

กว๎าง 0.30 ม. ยาว 156 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

100,000
(งบ อบต.)

กว๎าง 0.35 ม.

จํานวน 31 แผํน

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

23

24

25

26

27

คลองบางปลากด
ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
เพือ่ ให๎มีการระบายน้ําได๎
พร๎อมฝาปิด เริ่มจากบ๎านนายอมร
รวดเร็วและป้องกันอันตราย
เฟือ่ งทรัพย๑ ถึงคลองบางปลากด
ให๎กับผู๎ที่เดินผํานรางระบาย
ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
น้ํา
โครงการตํอรางระบายน้ําจากเดิม
เพือ่ ให๎มีการระบายน้ําได๎
เริ่มจากบ๎านนางดวงเดือน จิตร๑ชื้น รวดเร็วและป้องกันอันตราย
ถึงคลองบางปลากด ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
โครงการฝังทํอระบายน้ําพร๎อมเทพืน้ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
คสล.บ๎านนางทองหยิบ เชตุพงษ๑
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
สิ้นสุดคลองบางปลากด
ม.1 ต.โคกช๎าง
โครงการถมดินพร๎อมวางทํอระบาย เพือ่ ยกระดับการพัฒนาด๎าน
น้ําบริเวณบ๎านนายฉุย พวงดาวเรือง โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ม.4 ต.โคกช๎าง
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําระบบไฟฟ้าเพือ่ ให๎ประชาชนที่ขาดแคลน
ตําบลลาดน้ําเค็ม
น้ําได๎มีน้ํากักเก็บไว๎ใช๎

27 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําระบบไฟฟ้าเพือ่ ให๎ประชาชนที่ขาดแคลน
ตําบลโคกช๎าง
น้ําได๎มีน้ํากักเก็บไว๎ใช๎

กว๎าง 0.30 ม. ยาว 100 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

66,000
(งบ อบต.)

กว๎าง0.40ม.ยาว20ม.
ลึกเฉลี่ย0.40ม.

-

วางทํอระบายน้ําขนาด
0.30 ม. ระยะทาง 60 ม.
พร๎อมเทพืน้ คสล.

-

ทางระบายน้ําสามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

-

12,000 ทางระบายน้ําสามารถระบาย
(งบ อบต.) น้ําได๎อยํางสะดวก และมากขึ้น

สํวนโยธา

-

200,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํวนโยธา

กว๎าง 2.50 ม. ยาว 18.00 ม.
หนา 0.15 ม.พร๎อมกํอ
สร๎างทํอระบายน้ํา
มอเตอร๑ไฟฟ้าพร๎อมทํอ
50,000
ระบายน้ํา
(งบ อบต.)

-

สํวนโยธา

มอเตอร๑ไฟฟ้าพร๎อมทํอ
ระบายน้ํา

-

313,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 4
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในเขต อบต.
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในเขต อบต.
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

50,000
(งบ อบต.)

-

-

สํวนโยธา

สํวนโยธา

1.3 ปรับปรุงระบบน้าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตาบล การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดาเนินงาน
คณะกรรการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ ปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
เจาะบํอบาดาลขนาด
462,000
ความลึกไมํน๎อยกวํา 150 ม.
ต.ลาดน้ําเค็ม
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
(งบ อบต.)
ใช๎อุปโภคบริโภค
หรือพบชั้นน้ําสะอาด
2 โครงการเดินทํอเมนประปา เริ่มจาก เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
ม.7 ต.ผักไหํ
200,000
ศูนย๑ สภาตําบลผักไหํ ถึง ม.7 ต.ผักไหํ มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
(งบ อบต.)
ใช๎อุปโภคบริโภค
3 โครงการเดินทํอเมนประปา
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
หมูํที่ 8 ต.ผักไหํ
150,000
หมูํที่ 8 ต.ผักไหํ
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
(งบ อบต.)
ใช๎อุปโภคบริโภค
4 โครงการเดินทํอเมนประปา
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
หมูํที่ 9 ต.ผักไหํ
100,000
หมูํที่ 9 ต.ผักไหํ
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
(งบ อบต.)
ใช๎อุปโภคบริโภค
5 โครงการเดินทํอเมนประปา
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
หมูํที่ 10 ต.ผักไหํ
150,000
หมูํที่ 10 ต.ผักไหํ
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
(งบ อบต.)
ใช๎อุปโภคบริโภค
๖ โครงการเจาะบํอบาดาลใหมํ
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
หมูํที่ 11 ต.ผักไหํ
462,000
หมูํที่ 11 ต.ผักไหํ
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
(งบ อบต.)
ใช๎อุปโภคบริโภคและสะอาด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

7 โครงการเดินทํอเมนประปา
หมูํที่ 11 ต.ผักไหํ

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
มีน้ําประปาที่สะอาดสําหรับ
ใช๎อุปโภคบริโภค

หมูํที่ 11 ต.ผักไหํ

150,000
(งบ อบต.)

-

-

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

8 โครงการเดินทํอเมนประปา
หมูํที่ 12 ต.ผักไหํ
100,000
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มีน้ํา
เชื่อมตํอจาก หมูํท3ี่ หมูํท1ี่ 2
(งบ อบต.)
ประปาใช๎อุปโภคบริโภค
ต.ผักไหํ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ศูนย์มสี ุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เพือ่ ให๎เด็กนักเรียนได๎รับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑ 1,855,360 1,855,360
1,855,360 เด็กนักเรียนได๎รับสาร
สารอาหารครบทั้ง ๕ หมูํ
โรงเรียน ๔ แหํง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อาหารครบทั้ง ๕ หมูํ
2 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ ให๎เด็กนักเรียนได๎รับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑ 1,367,360 1,367,360
1,367,360 เด็กนักเรียนได๎รับอาหาร
อาหารเสริม (นม) อยําง
โรงเรียน ๔ แหํง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เสริม (นม) อยํางทั่วถึง
ทั่วถึง
3 โครงการวันเด็กแหํงชาติ
เพือ่ จัดกิจกรรมวันเด็ก
จํานวน ๑ ครั้ง
200,000
200,000
200,000 เด็กนักเรียนได๎รับความ
แหํงชาติ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สนุกสนานและได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน
4 โครงการสํงเสริมคุณธรรม
เพือ่ ให๎เด็กและเยาวชนได๎
เด็กและเยาวชนในตําบล
50,000
50,000
50,000
เด็กและเยาวชนได๎รับ
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
รับความรู๎และความเข๎าใจ
๖๐ คน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรู๎และความเข๎าใจ
ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี
ในการปฏิบัติตนเป็นคน
และมีคุณธรรม
ดีและมีคุณธรรม

สํวนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

5

6
7
8

ที่

โครงการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมคํายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น

เพือ่ ปลูกจิตสํานึกเด็กและ
เด็กและเยาวชนภายใน
เยาวชนให๎ดํารงตนอยูํใน
ตําบลจํานวน ๖๐ คน
ศีลธรรมอันดี มีระเบียบ
วินัย เคารพกฏกติกาของ
สังคม
โครงการเสริมสร๎างความรู๎ภาค
เพือ่ เพิม่ ความรู๎ความสามารถ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑
ฤดูร๎อน
แกํเด็ก
โครงการวันแหํงความภาค
เพือ่ ผู๎เด็กเกิดความถูมิใจ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑
ภูมิใจ (บัณฑิตน๎อย)
ในการศึกษา
ปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ ปรับปรุงสภาพศูนย๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก เชํน ทาสี
ติดมุ๎งลวด ติดฝ้าเพดาน
ติดพัดลม กั้นห๎อง ซํอม
แซมอาคารและอื่นๆ
2.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ๑
การเรียน การสอน ให๎กับ
โรงเรียนและศูนย๑พัฒนาเด็ก
๒ สนับสนุนการจัดซื้อที่นอน
เด็กเล็ก

เพือ่ ให๎โรงเรียนและศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก มีความ
พร๎อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ๑
เพือ่ ให๎เด็กเล็กมีที่นอนใช๎
อยํางเพียงพอ

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)

10,000 เด็กมีความรู๎ความสามารถ
(งบ อบต.) มากขึ้น
15,000
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
(งบ อบต.) สภาพดีขึ้น และได๎มาตรฐาน
100,000 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
(งบ อบต.) สภาพดีข้ึน และได๎มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โรงเรียน ๔ แหํง
5,000
5,000
5,000
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย๑

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

เด็กและเยาวชนดํารงตน
อยูํในศีลธรรมอันดี มี
ระเบียบวินัย เคารพกฏ
กติกาของสังคม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
โรงเรียนและศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น
เด็กเล็กมีที่นอนใช๎อยําง
ทั่วถึง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
จัดซื้อตู๎เก็บที่นอนศูนย๑พัฒนา
เพือ่ ให๎มีความเป็นระเบียบ
ลาดน้ําเค็ม
เด็กเล็ก
เรียบร๎อย
2.3 การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3

1 สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
การแก๎ไขปัญหาในตําบล
2 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธี

3

การจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

4

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต๑

5

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียนพรรษา

6

อุดหนุนโครงการจัดงาน
กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพือ่ ให๎ชุมชนมีสวํ นรํวม
ในการแก๎ไขปัญหาและ
การพัฒนาชุมชน
เพือ่ สํงเสริมและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญรัฐพิธี
เพือ่ สํงเสริมและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม
เพือ่ เป็นคําใช๎จํายโครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต๑
เพือ่ เป็นคําใช๎จํายโครงการ
จัดงานประเพณีแหํเทียน
พรรษา
เพือ่ เป็นคําใช๎จํายโครงการ
กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบต.ลาดน้ําเค็ม

ดําเนินงานในวันสําคัญรัฐ
พิธีตํางๆ

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
40,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนมีความเข๎มแข็ง

สํานักงานปลัด

การจัดกิจกรรมวันสําคัญ
รัฐพิธี เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย
การจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา เป็น
ไปด๎วยความเรียบร๎อย

สํานักงานปลัด

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

150,000
พุทธศาสนา ประเพณีและ (งบ อบต.)
วัฒนธรรม

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

๑ โครงการ

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

๑ โครงการ

25,000
(งบ อบต.)

25,000
(งบ อบต.)

๑ โครงการ

3,000
(งบ อบต.)

3,000
(งบ อบต.)

10,000 ที่ทําการปกครองอําเภอผักไหํ
(งบ อบต.) สามารถขับเคลื่อนงานโครง
การฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
25,000 ที่ทําการปกครองอําเภอผักไหํ
(งบ อบต.) สามารถขับเคลื่อนงานโครง
การฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3,000
ที่ทําการปกครองอําเภอผักไหํ
(งบ อบต.) สามารถขับเคลื่อนงานโครง

ดําเนินงานในวันสําคัญทาง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

การฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

7 โครงการประเพณีลอยกระทง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
อนุรักษ๑ประเพณีที่ดีงาม
8 โครงการประเพณีสงกรานต๑
เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
อนุรักษ๑ประเพณีที่ดีงาม
9 โครงการประเพณีแหํเทียนพรรษา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
อนุรักษ๑ประเพณีที่ดีงาม
10 โครงการอุดหนุนที่ทําการปก เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกษัตริย๑
ครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบรรพบุรุษ ของ
ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา กรุงศรีอยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาด

ประชาชน ในเขตพื้นที่
และบริเวณใกล๎เคียง
ประชาชน ในเขตพื้นที่
และบริเวณใกล๎เคียง
ประชาชน ในเขตพื้นที่
และบริเวณใกล๎เคียง
อุดหนุนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

100,000
(งบ อบต.)
200,000.00
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)
########
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)
200,000.00
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)

ประชาชนได๎มีจิตสํานึกและ
เห็นคุณคําของประเพณี
ประชาชนได๎มีจิตสํานึกและ
เห็นคุณคําของประเพณี
ประชาชนได๎มีจิตสํานึกและ
เห็นคุณคําของประเพณี
อนุชนรุนํ หลังได๎เรียนรู๎
ประวัติศาสตร๑ของจังหวัด
และสํานึกในพระมหากรุณา
ธิคุณของวีรกษัตริย๑
รวมถึงบรรพบุรุษของไทย

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มคี วามสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสร้างพื้นที่สีเขียว
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สเี ขียวให๎กับ
ปลูกต๎นไม๎ ๓,๐๐๐ ต๎น
10,000
10,000
10,000
มีพนื้ ที่สเี ขียวเพิม่ ขึ้นภาย
ตําบลและลดภาวะโลกร๎อน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในตําบล
2 ปลูกหญ๎าแฝกตามแนวพระ
เพือ่ ป้องกันการพังทลาย
มีการปลูกหญ๎าแฝกในทุก
10,000
10,000
10,000
การพังทลายของหน๎าดิน
ราชดําริ
ของหน๎าดิน
พื้นที่ที่เสี่ยงตํอการพังทลาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลดน๎อยลง
ของหน๎าดิน

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑
ที่ทําการ อบต.

เพือ่ เป็นที่สําหรับพักผํอน
หยํอนใจและให๎ความ
รํมรื่น

จํานวน ๑ แหํง

3.2 จัดให้มรี ะบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอผักไหํ ตามโครงการ
สํงเสริมการทํองเที่ยว ตามหา
สาวงามวิไล

เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยว
ในเขต อบต.

1 โครงการ

200,000
(งบ อบต.)

-

200,000
(งบ อบต.)

มีที่สําหรับพักผํอน
หยํอนใจและให๎ความ
รํมรื่น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 ประชาชนมีสวํ นรํวมในกิจกรรม
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดยาเสพติดรวมทั้งจัดให้มสี นามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน
และตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและแก๎ไข
เพือ่ ป้องกันและแก๎ไข
อบต.ลาดน้ําเค็ม
100,000
100,000
100,000 ไมํมีการแพรํระบาดของ
ปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาเสพติดในตําบล
2 โครงการป้องกันและลด
เพือ่ ป้องกันและลดปัญหา
อบต.ลาดน้ําเค็ม
20,000
20,000
20,000
สามารถป้องกันและลด
อุบัติภัย/อาชญากรรม
อันเกิดจากอุบัติภัย/
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปัญหาอันเกิดจากอุบัติ
อาชญากรรม
ภัย อาชญากรรมได๎

สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

3 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ
4 โครงการปรับปรุงซํอมแซม ศาลา
(หลังใต๎) ม.1 ต.โคกช๎าง

เพือ่ เป็นคําใช๎จํายโครงการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการ
เพืน่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่ได๎
ใช๎บริการ

5 โครงการซํอมแซมศาลาริมทาง
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
(บ๎านนายสมาน จันทร๑นาง)
มีสถานที่สําหรับใช๎ทํา
ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
กิจกรรมรํวมกัน
6 โครงการถมดินพร๎อมเกลี่ยแตํงและ เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มี
กํอสร๎างสนามเด็กเลํนข๎างศาลารํวมใจ สถานที่ออกกําลัง
ม.1 ต.โคกช๎าง
7 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักอาศัย เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
พร๎อม สร๎างห๎องน้ําสาธารณะ หน๎า มีสถานที่สําหรับใช๎ทํา
บ๎านกํานันสําอาง ลาภใหญํ
กิจกรรมรํวมกัน
ม.3 ต.โคกช๎าง
8 โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
(กลางสระน้ํา)
มีสถานที่สําหรับใช๎ทํา
ม.4 ต.โคกช๎าง
กิจกรรมรํวมกัน
9 โครงการปรับปรุงซํอมแซมสภา
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
ตําบลผักไหํ ม.9 ต.ผักไหํ
มีสถานที่สําหรับใช๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน
10 โครงการกํอสร๎างอาคาร ออกกําลัง เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่มี

อบต.ลาดน้ําเค็ม

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

-

-

-

150,000
(งบ อบต.)

-

กว๎าง 30 ม. ยาว 50 ม.
สูงเฉลี่ย 2.50 ม.

970,000
(งบ อบต.)

-

-

สร๎างห๎องน้ํา 2 ห๎อง

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กว๎าง 15.50 ม. ยาว
30.50 ม. สูง 7.30 ม.

5,000,000
(ขอสนับสนุน
อบจ. กรม.ฯลฯ)
350,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

-

350,000

กว๎าง 3.45 ม.
ยาว 4.10 ม
สูง 4.70 ม
กว๎าง 3.45 ม. ยาว 4.10 ม.

สูง 4.70 ม.

กว๎าง 9.00 ม. ยาว 20 ม.

กว๎าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม.

ศตส.จ.พระนครศรีอยุธยา
สามารถขับเคลื่อนงาน
โครงการฯ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 6
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 1
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

สํานักงานปลัด

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
มีสถานที่สําหรับใช๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 9
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 6

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

กายพร๎อมเครื่องออกกําลังกาย
บริเวณแท๎งน้ํา ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
11 โครงการปรับปรุงศาลารํวมใจ
ม.3 ต.โคกช๎าง

สถานที่ออกกําลังกาย

สูง 3.00 ม.

เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่
กว๎าง 6 ม. ยาว 10 ม.
มีสถานที่สําหรับใช๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน
4.2 ส่งเสริมให้มสี นามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่มและชมรมกีฬาชนิดต่างๆ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1

โครงการแขํงขันกีฬาระหวําง
หมูํบ๎าน
2 อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน
การจัดการแขํงขันกีฬา
3 สํงเสริม/สนับสนุนการออกกําลังกาย
ของผู๎สงู อายุ/เยาวชน/ประชาชน
4 โครงการครอบครัวสัมพันธ๑
5 โครงการรวมพลังสตรี
6 โครงการจัดการแขํงขันกีฬา

เพือ่ สํงเสริมการเลํนกีฬา
คําใช๎จํายในการจัดการ
แขํงขันกีฬา
เพือ่ ให๎งผู๎สงู อายุ/เยาวชน/
ประชาชน/เยาวชนมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง
เพือ่ ให๎ประชาชนได๎มีงาน
และสร๎างอาชีพ
เพือ่ ให๎ประชาชนมีการรวม
กลุํม แลกเปลี่ยนความคิด
เพือ่ ให๎ประชาชนได๎ออกกําลัง
กาย

-

300,000
(งบ อบต.)

(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 3
และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จํานวน ๑ ครั้ง
200,000
200,000
200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
๑ โครงการ
220,000
220,000
220,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ผู๎สงู อายุ/เยาวชน/ประชาชน 20,000
20,000
20,000
ในพืน้ ที่ตําบลลาดน้ําเค็ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ผู๎สงู อายุ/เยาวชน/ประชาชน
ในพืน้ ที่ตําบลลาดน้ําเค็ม
ผู๎สงู อายุ/เยาวชน/ประชาชน
ในพืน้ ที่ตําบลลาดน้ําเค็ม
ผู๎สงู อายุ/เยาวชน/ประชาชน
ในพืน้ ที่ตําบลลาดน้ําเค็ม

10,000
(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

สํวนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสนใจออก
กําลังกายและเลํนกีฬามากขึ้น
เพือ่ ให๎ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.
มีสขุ ภาพรํางกายแข็งแรง
ประชาชนในตําบลมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง

สํานักงานปลัด

ครอบครัวมีศักยภาพเข๎มแข็ง

สํานักงานปลัด

กลุํมสตรีมีศักยภาพเข๎มแข็ง

สํานักงานปลัด

ประชาชนในตําบลมี
สุขภาพที่แข็งแรง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ที่
1

ที่
1
2

3

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลลาดน้าเค็ม มีสุขภาพแข็งแรงส่งเสริมให้มกี ารออกกาลังกายในเขต อบต. โดยจัดหาเครื่องออกกาลังกาย พร้อมเครื่องเด็กเล่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพือ่ ให๎ประชาชนมีสขุ ภาพ
ผู๎สูงอายุ/เยาวชน/ประชาชน
100,000
ประชาชนในตําบลมี
ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบของ อบต.
แข็งแรง
ในพืน้ ที่ตําบลลาดน้ําเค็ม
(งบ อบต.)
สุขภาพที่แข็งแรง
ลาดน้ําเค็ม
4.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑
เพือ่ สนับสนุนเงินชํวยเหลือ
ผู๎ป่วยเอดส๑ภายในตําบล
50,000
50,000
50,000
ผู๎ป่วยเอดส๑มีคุณภาพชีวิต
แกํผู๎ป่วยเอดส๑
(6 คน)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่ดีขึ้น
อุดหนุนโครงการชํวยเหลือ
คําใช๎จํายโครงการชํวย
๑ โครงการ
10,000
10,000
10,000 เพือ่ ทําให๎คุณภาพชีวิตของ
ผู๎ป่วยเอดส๑/ผู๎ติดเชื้อ HIV
เหลือผู๎ป่วยเอดส๑/ผู๎ติดเชื้อ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู๎พิการดีขึ้น
และครอบครัว
HIV และครอบครัว
โครงการเยี่ยมเยือนผู๎สงู อายุ
เพือ่ ดูแลคุณภาพชีวิตความ
เพือ่ ให๎คุณภาพชีวิตความ
30,000
30,000
30,000 เพือ่ ให๎คุณภาพชีวิตความ
คนพิการ สตรีและเด็ก
เป็นอยูํของประชาชน
เป็นอยูํของประชาชนใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เป็นอยูํของประชาชนใน
เขตพืน้ ที่ดีขึ้น
เขตพืน้ ที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

4.5 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและป้องกันโรค
ที่

โครงการ

1

สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือ
ทันตกรรมให๎กับโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบล

2

วัสดุวิทยาศาสตร๑และการ
แพทย๑

3 โครงการรณรงค๑และป้องกัน
โรคติดตํอ
4 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรควัณโรค
5 โครงการตรวจคัดกรองผู๎ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
6

โครงการตรวจคัดกรองผู๎ป่วย
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต๎านม

วัตถุประสงค์
เพือ่ สํงเสริมงานด๎าน
สาธารณสุขให๎มีเครื่องมือ
ที่ทันสมัยพร๎อมบริการ
ประชาชน
เพือ่ จํายเป็นคําวัสดุวิทยา
ศาสตร๑และการแพทย๑
ตํางๆ
เพือ่ ป้องกันการแพรํ
ระบาดของโรค
เพือ่ ควบคุมและป้องกัน
การแพรํระบาดของโรค
วัณโรค
เพือ่ ให๎ตระหนักถึงปัญหา
การแพรํขยายของโรค
และลดอัตราเสี่ยง
เพือ่ ให๎ตระหนักถึงปัญหา
การแพรํขยายของโรค
และลดอัตราเสี่ยง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รพ.สต.ลาดน้ําเค็ม
- รพ.สต.โคกช๎าง
- รพ.สต.ผักไหํ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

เคมีภัณฑ๑สําหรับกําจัดแมลง 100,000
น้ํายาตํางๆ เวชภัณฑ๑ฯ
(งบ อบต.)
อบต.ลาดน้ําเค็ม

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได๎รับบริการ
อยํางทั่วถึง สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดคํา
ใช๎จําย
สามารถกําจัดและควบ
คุมโรคได๎ในระดับหนึง่

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

100,000
100,000
100,000
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)
อบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน 100,000
100,000
100,000
อบต.ลาดน้ําเค็ม
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)

สํานักงานปลัด

ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไป

สํานักงานปลัด

สตรีที่มีอายุ 35, 40, 45,
50 ปี

ควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคติดตํอได๎
ควบคุมและป้องกันการ
แพรํระบาดของโรค
วัณโรคได๎
20,000
20,000
20,000 ประชาชนในตําบลลด
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) อัตราเสี่ยงตํอโรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูง
20,000
20,000
20,000 ประชาชนในตําบลลด
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) อัตราเสี่ยงตํอโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต๎านม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มคี วามเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
330,000
330,000
330,000 อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู๎
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิม่ ขึ้น สามารถถํายทอดให๎
ประชาชนได๎อยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน ทั่วถึง และมีสขุ ภาพ
อนามัยที่ดี

1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎านเพือ่ ให๎อาสาสมัครสาธารณ
22 หมูํบ๎านในเขตพืน้ ที่
สุขประจําหมูํบ๎านและ
รับผิดชอบ อบต.
ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจ ลาดน้ําเค็ม
ในหลักการทํางานสุขภาพ
ภาพประชาชน และความรู๎
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
5.2 รณรงค์สร้างจิตสานึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบล โดยส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการทิ้งขยะในที่ที่ทาง อบต .ลาดน้าเค็ม
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เพือ่
เพือ่ สร๎างจิตสํานึกที่ดีแกํ
ลดการใช๎พลังงานได๎
20,000
20,000
20,000
บุคลากรและประชาชน
ลดการใช๎พลังงาน (อาทิเชํน
บุคลากรและประชาชนใน
๕-๑๐ %
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในตําบลมีความรับผิด
การใช๎อุปกรณ๑ประหยัดไฟฟ้า
ตําบล ในการประหยัด
ชอบรํวมกัน ในการ
เบอร๑ 5)
พลังงาน
ประหยัดพลังงาน
2 รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เพือ่
เพือ่ สร๎างจิตสํานึกที่ดีแกํ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
20,000
20,000
ประชาชนมีจิตสํานึกที่
สร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑
ประชาชนในตําบลในการ
สิ่งแวดล๎อมของตําบลได๎
(งบ อบต.) (งบ อบต.) จะดูแลรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
อนุรักษ๑ทรัพยากรฯ
รับการดูแลอยํางตํอเนือ่ ง
ของท๎องถิ่น
แวดล๎อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

3

4

ที่
1

2

3

4
5

จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย

เพือ่ ใช๎ในการรองรับขยะ
มูลฝอย

จํานวน 500 ใบ

-

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

มีถังรองรับขยะมูลฝอย
ตามจุดตํางๆ ไว๎บริการ
ประชาชน
การดําเนินการอันเกี่ยวเนือ่ ง
เพือ่ ให๎พนื้ ที่ภายในตําบล
พืน้ ที่ภายในตําบลสะอาด
200,000 พืน้ ที่ภายในตําบล
กับการจัดเก็บขยะ
สะอาด ปราศจากขยะ
และปราศจากขยะ
(งบ อบต.) สะอาดและปราศจากขยะ
5.3 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุขอปพร. อสม. และองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดซื้ออุปกรณ๑ เครื่องมือ
เพือ่ เตรียมความพร๎อมใน
หัวฉีดน้ํา, เลื่อยโซํยนต๑,
50,000
50,000
50,000
มีเครื่องมือ เครื่องใช๎
เครื่องใช๎ ในการป้องกันและ
การป้องกันและบรรเทา
ฯลฯ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อยํางเพียงพอ
บรรเทาสาธารณภัย/อุบัติภัย
สาธารณภัย
โครงการฝึกทบทวน อปพร.
เพือ่ เพิม่ พูนความรู๎ /ความ
จํานวน 14 คน
150,000
150,000
150,000 อบต. มีสมาชิก อปพร.
และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
เข๎าใจในบทบาทหน๎าที่
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพือ่ ปฏิบัติงานอยําง
ของ อปพร.
เพียงพอ
จัดหาเครื่องแบบและของใช๎
เพือ่ ให๎ อปพร. มีเครื่อง
จํานวน 14 คน
50,000
50,000
50,000
อปพร. มีเครื่องแบบและ
ประจําตัวของ อปพร.
แบบและของใช๎ประจําตัว
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของใช๎ประจําตัวพร๎อม
พร๎อมปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
โครงการหนึง่ ตําบลหนึง่ จุดตรวจ
เพือ่ ดูแลให๎ความสะดวกกับ
ประชาชนในเขต อบต.
60,000
60,000
60,000 ประชาชนในเขต อบต.ได๎รับ
ประชาชน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การดูแล
โครงการเสริมสร๎างทักษะใน
เพือ่ สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎
จํานวน 15 คน
20,000
20,000
20,000 เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎เพิม่ มากขึ้น
การป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย พัฒนาความรู๎ความสามารถ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และสามารถนําความรู๎มา
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
พัฒนาองค๑กรได๎อยํางดี
ทํางาน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ที่

โครงการ

1 โครงการสํงเสริมอาชีพเกษตรกร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให๎ประชาชนได๎มีงานทํา
สร๎างอาชีพ และสร๎างรายได๎
ให๎แกํครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน ในเขต
อบต.ลาดน้ําเค็ม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีงานทํา สามารถสร๎างรายได๎
ให๎แกํครอบครัว

6.2 สนับสนุนส่งเสริมการทาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร พัฒนาแหล่งน้าสาหรับการเกษตร การทานาในชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเกษตรอินทรีย๑
เพือ่ สํงเสริมให๎ประชาชน
ประชาชน ในเขต
10,000
10,000
10,000
มีความรู๎ในการประกอบอาชีพ อบต.ลาดน้ําเค็ม
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
2 โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพือ่ สํงเสริมให๎ประชาชน
ประชาชน ในเขต
10,000
10,000
10,000
มีความรู๎ในการประกอบอาชีพ อบต.ลาดน้ําเค็ม
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตรตํางๆ

เพื่อให๎มีวัสดุการเกษตร
ที่จําเป็นและเพียงพอ
ตํอการปฏิบัติงาน

4 จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า จํานวน ๓ เครื่อง เพือ่ ให๎มีวัสดุการเกษตร
ใช๎พัฒนาพืน้ ที่ใน อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความรู๎ ทักษะ
ในการปรกอบอาชีพ
ประชาชนมีความรู๎ ทักษะ
ในการประกอบอาชีพเพือ่ ให๎

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

เพื่อให๎มีวัสดุการเกษตร 10,000
10,000
10,000 การปฏิบัติงานมี
ที่จําเป็นและเพียวพอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสิทธิภาพ
ตํอการปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

พืน้ ที่รับผิดชอบ อบต.
ลาดน้ําเค็ม

สํานักงานปลัด

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบ
(งบ อบต.) ร๎อยในพืน้ ที่ อบต.

6.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให๎สนิ ค๎า OTOP ของ
ตําบลมีคุณภาพดีขึ้น/เพิม่
มูลคําผลผลิต
2 อบรมให๎ความรู๎การทําอาชีพ
เพือ่ ให๎ประชาชนมีความรู๎
เสริมเพิม่ รายได๎
ในการทําอาชีพเสริม
3 โครงการดําเนินการสํงเสริมอาชืพ เพือ่ ให๎ประชาชนได๎มีงานทํา
สร๎างอาชีพ และสร๎างรายได๎
ให๎แกํครอบครัว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
7.1 ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล
ที่

สํงเสริมและพัฒนาสินค๎า
OTOP

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามซอยเพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
ในหมูํบ๎าน ม.2 ต.ลาดน้ําเค็ม
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
คมนาคม
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2 จุด เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
จุดที่ 1 ซอยบ๎านนายบุญชู เรียนหัตถกรรม
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
จุดที่ 2 ซอยบ๎านนางลิ้นจี่ บุญเที่ยง คมนาคม
ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สินค๎า OTOP ของตําบล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

จัดฝึกอบรมให๎กับประชาชน 30,000
ในตําบล
(งบ อบต.)
ประชาชน ในเขต
15,000
อบต.ลาดน้ําเค็ม
(งบ อบต.)
145,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ม.2 ต.ลาดน้ําเค็ม

ม.3 ต.ลาดน้ําเค็ม

30,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)

สินค๎า OTOP ของตําบล
มีคุณภาพดีขึ้น/ผลผลิตมี
มูลคําเพิม่ ขึ้น
30,000
ประชาชนมีความรู๎ใน
(งบ อบต.) การทําอาชีพเสริม
15,000 ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.
(งบ อบต.) มีงานทํา สามารถสร๎างรายได๎
145,000 ให๎แกํครอบครัว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อบต.)
-

30,000.00
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
จากฟาร๑มไกํกิตติมา ถึง หน๎าบ๎าน
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
ผ.อ.สนัน่ เล็กผลา ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม คมนาคม
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะคลองเพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
สามซ๎าม สุดเขต ตําบลลาดน้ําเค็ม ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
ชนเขต ตําบลกุฎี ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม คมนาคม

ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม

-

-

30,000 ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
(งบ อบต.) ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม

7,000,000
(ขอสนับสนุน
อบจ.กรม ฯลฯ.)

-

-

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ5จุด เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
จุดที่1ข๎างอาคารsmlสิ้นสุดบ๎าน
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
นายจําแลง จันทร๑ศิลป์ จุดที่2บ๎าน คมนาคม
นายยํวย สุขวารีสิ้นสุดบ๎านนายเพลิน
ผํองสมุทร จุดที3่ บ๎านนายอมร เฟือ่ ง
ทรัพย๑ สิ้นสุดบ๎านนายวิชัย อํอนสุวรรณ๑
จุดที่4บ๎านนายเฉลิม แสสนธ๑ สิ้นสุด
บ๎านนายสํารวย พวงโภคา จุดที่5 บ๎าน
รองสถิต อํอนสุวรรณ๑ สิ้นสุดบ๎าน
นายประสิทธ๑ เพ็ชร๑งาม
ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ2จุด เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
จุดที่1ซอยศาลาพํอปู่ สุดซอย จุดที่ 2 ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
ซอยบ๎านนางวิเชียร จันทร๑โชติ สิ้นสุด คมนาคม
บ๎านนางมะลิ สถาน ม.1 ต.โคกช๎าง

ม.6 ต.ลาดน้ําเค็ม

-

150,000
(งบ อบต.)

-

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ม.1 ต.โคกช๎าง

-

-

30,000 ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
(งบ อบต.) ในการคมนาคม

สํวนโยธา

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 จุด จุดที่1 เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
เริ่มจากบ๎านแวว คชถาวร สิ้นสุด
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
บ๎านนางรําพึง ป๊อกเที่ยง
คมนาคม
ม.2 ต.โคกช๎าง จุดที่ 2 บ๎านนายยนต๑
หนูนุรักษ๑ สิ้นสุดบ๎านนายวิโรจน๑
ลิ้มเจริญ
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ6จุด เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
จุดที่1ซอยอนามัย จุดที่2ซอยบ๎าน
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
น.ส.สุพิมนต๑ เรียนหัตถะกรรม จุดที่3 คมนาคม
ซอยบ๎านนายศุภวัฒชัย ปทุมวัน จุดที่4
ซอยบ๎านนายสุชิน เรียนสุนทร จุดที่ 5
ซอยบ๎านนายบุญนาค ศรีนาคสุข จุดที่ 6
ซอยบ๎านนายสมหวัง เรียนลึก
ม.4 ต.โคกช๎าง
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
เริ่มจากบ๎านนายปัญญา คําประเสริฐ ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
สิ้นสุด บ๎านนายหวั่น บัวหิรัญ
คมนาคม
ม.2 ต.ผักไหํ
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2จุด เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
จุดที่1กํอนถึงบ๎าน น.ส.บุญสํง ผํองอากาศ
ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
ถึงบ๎านเวณทางโค๎ง (4ต๎น) จุดที่ 2 คมนาคม
บ๎านนางประเชิญ เรืองอรุณ สุดเขต
ม.3 ต.ผักไหํ
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่

ม.2 ต.โคกช๎าง

180,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ม.4 ต.โคกช๎าง

-

-

30,000 ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
(งบ อบต.) ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ม.2 ต.ผักไหํ

51,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ม.3 ต.ผักไหํ

72,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

สํวนโยธา

ม.7 ต.ผักไหํ

-

-

180,000

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง

สํวนโยธา

ม.7 ต.ผักไหํ

ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
คมนาคม
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ให๎ประชาชนในพือ้ นที่
ม.12 ต.ผักไหํ
เริ่มจากบ๎าน ผ.ญ.ปราการ เปาอินทร๑ ได๎มีไฟฟ้าสํองสวํางในการ
ถึงทางออกข๎างเทศบาลเกํา ม. ๑๒ ต.ผักคมนาคม
ไหํ
7.2 การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการติดตั้งหอกกระจายขําว
ประจําหมูํบ๎าน ม.4 ต.โคกช๎าง
2 โครงการติดตั้งหอกกระจายขําว
ประจําหมูํบ๎าน ม.5 ต.โคกช๎าง

เพือ่ ให๎ประชาชนได๎รับขําว
สารที่เร็วยิ่งขึ้น
เพือ่ ให๎ประชาชนได๎รับขําว
สารที่เร็วยิ่งขึ้น

ความสูงไมํน๎อยกวํา
9.00 เมตร
ความสูงไมํน๎อยกวํา
9.00 เมตร

(งบ อบต.) ในการคมนาคม
100,000
(งบ อบต.)

-

-

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
(งบ อบต.)
140,000
(งบ อบต.)

ประชาชนในหมูํบ๎านมีแสงสวําง
ในการคมนาคม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เพือ่ เพิม่ ชํองทางให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสารจากทางราชการ
เพือ่ เพิม่ ชํองทางให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสารจากทางราชการ

7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธฺภาพ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 งบดําเนินการบริหารงาน
เพือ่ เป็นคําตอบแทน เงิน
- คณะผู๎บริหาร ๔ คน
8,500,000 8,500,000
8,500,000 การบริหารงานในสํวน
บุคคล
เดือน คําจ๎าง สวัสดิการ
- ส.อบต. 42 คน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตํางๆ เป็นไปด๎วยความ
และประโยชน๑ตอบแทน
- พนักงานสํวนตําบล 6 คน
เรียบร๎อยและมีประสิทธิ
อื่นๆ
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ 13 คน
ภาพ

สํวนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํวนโยธา
สํวนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสํวน

- พนักงานจ๎างทั่วไป 12 คน
บุคลากรในองค๑กร
250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

2

โครงการฝึกอบรมบุคลากร

เพือ่ เพิม่ พูนความรู๎และ
ศักยภาพของบุคลากร

3

โครงการทัศนศึกษาดูงาน

เพือ่ เพิม่ พูนความรู๎และ
ศักยภาพของบุคลากร
ผู๎นําชุมชนและประชาชน
ในตําบล
เพือ่ สํงเสริมการศึกษาของ
บุคลากร

บุคลากร ผู๎นําชุมชน
และประชาชนในตําบล

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

บุคลากรใน อบต.

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

เพือ่ ให๎มีวัสดุ/อุปกรณ๑
เครื่องมือ/เครื่องใช๎ พอ
เพียงกับการทํางาน
เพือ่ ให๎ครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑
เครื่องมือ/เครื่องใช๎อยูํใน
สภาพที่สมบูรณ๑
เพือ่ ใช๎ในงานกิจกรรม
ของ อบต. และมีไว๎บริการ
ประชาชน
เพือ่ เป็นคําตอบแทนให๎กับ
ผู๎แทนชุมชนหรือประชา
คมที่รํวมเป็นกรรมการฯ
เพือ่ ให๎การเลือกตั้งดําเนิน

วัสดุ/ครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑
เครื่องมือ/เครื่องใช๎ประจํา
สํานักงาน
ครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ประจําสํานักงาน

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

จํานวน ๓ หลัง

90,000
(งบ อบต.)

-

-

ผู๎แทนชุมชนหรือประชาคมฯ 60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

ได๎คณะผู๎บริหาร,สมาชิกสภาฯ1,000,000

1,000,000

1,000,000

4

โครงการศึกษาตํอระดับ
ปริญญาตรีและโทของ
บุคลากรใน อบต.
5 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑
เครื่องมือ/เครื่องใช๎ประจํา
สํานักงาน
6 ซํอมแซมครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑
เครื่องมือ/เครื่องใช๎ประจํา
สํานักงาน
7 จัดซื้อเต๏นท๑

8

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน๑แกํ อปท.

9

คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง

บุคลากรในองค๑กรมี
ความรู๎และศักยภาพ
เพิม่ มากขึ้น
บุคลากร ผู๎นําชุมชน
และประชาชนในตําบล
มีความรู๎และศักยภาพ
เพิม่ มากขึ้น
บุคลากรของ อบต. มี
ศักยภาพเพิม่ มากขึ้น
มีวัสดุ/อุปกรณ๑ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ พอเพียงกับ
การทํางาน
ครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑ เครื่อง
มือ/เครื่องใช๎อยูํใน
สภาพที่สมบูรณ๑
มีเต๏นท๑เพียงพอกับการ
ใช๎งานและให๎บริการ
ประชาชน
ผู๎แทนชุมชนหรือประชา
คมฯ ได๎รับคําตอบแทน
ในการปฏิบัติราชการ
การเลือกตั้งดําเนินไป

ทุกสํวน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ทุกสํวน

ทุกสํวน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

10 อุดหนุนหนํวยงานอื่นตาม
ภารกิจในอํานาจหน๎าที่ของ
อบต.
11 โครงการอบรมให๎ความรู๎
แกํคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา/ตรวจรับงานจ๎าง
12 โครงการอินเตอร๑เน็ตตําบล
เพือ่ ประชาชน

13 ปรับปรุงและซํอมแซมหอกระจายขําว
14 จัดทําบอร๑ดประชาสัมพันธ๑
อบต.ลาดน้ําเค็ม
15 คําใช๎จํายเกี่ยวเนือ่ งกับการ
จัดทําระบบเว็บไซด๑
16 อุดหนุนศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
การจัดซื้อจัดจ๎างของ อบต.
และเทศบาล

ไปด๎วยความเรียบร๎อย
เพือ่ ให๎ภารกิจในอํานาจ
หน๎าที่ของ อบต. สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑
เพือ่ ให๎คณะกรรมการ
มีความรู๎ความเข๎าใจถึง
บทบาทหน๎าที่ในการ
เป็นคณะกรรมการฯลฯ
เพือ่ ให๎เด็ก เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปได๎ใช๎เป็นฐาน
ข๎อมูล

เข๎ามาบริหารจัดการ
(งบ อบต.)
อุดหนํวยหนํวยงานอื่นตาม 10,000
ภารกิจ
(งบ อบต.)

(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)

(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)

จํานวน 60 คน

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป 20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

เพือ่ ให๎หอกระจายขําวที่มี
อยูํเดิมใช๎งานได๎ตามปกติ
เพือ่ ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของหนํวยงานตํางๆ

หอกระจายขําวทุกหมูํบ๎าน

50,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)
-

50,000
(งบ อบต.)
-

เพือ่ เผยแพรํและประชา
สัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารของ
อบต.
เพือ่ เป็นคําใช๎จํายในการ
บริหารกิจการของศูนย๑ข๎อ
มูลขําวสาร การจัดซื้อจัด
จ๎างของ อบต.

จํานวน ๑ เว็บไซด๑

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

ประชาชนในเขต อบต.
ลาดน้ําเค็ม

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

จํานวน ๒ บอร๑ด

ด๎วยความเรียบร๎อย
ภารกิจในอํานาจหน๎าที่
ของ อบต. สําเร็จตาม
วัตถุประสงค๑
คณะกรรมการมีความรู๎
ความเข๎าใจถึงบทบาท
หน๎าที่ในการเป็น
คณะกรรมการฯลฯ
เด็ก เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปได๎รับรู๎ข๎อมูลขําว
สารที่เป็นปัจจุบันและ
ทันตํอเหตุการณ๑
หอกระจายขําวที่มีอยูํ
เดิมใช๎งานได๎ตามปกติ
ประชาชนภายในตําบล
ได๎รับทราบข๎อมูลขําว
สารของหนํวยงานตํางๆ
ประชาชนทั่วไปรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารของ อบต.
มากยิ่งขึ้น
ศูนย๑ข๎อมูลขําวสารมีงบ
ประมาณในการบริหาร
กิจการ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํวนโยธา
สํวนโยธา

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

17 โครงการป้ายเตือนภาษี

จํานวน ๖ ป้าย

18

แผนที่ภาษีตําบลลาดน้ําเค็ม

19
20

21

เพือ่ ให๎ประชาชนทราบ
กําหนดการชําระภาษี
ประจําปี
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
โครงการประชุมชี้แจงผู๎เสียภาษี
เพือ่ ให๎ผู๎ที่เสียภาษีเข๎าใจ
ในการประเมินภาษี
คําใช๎จํายเดินทางไปราชการสําหรับ เพือ่ ให๎พนักงานสํวนตําบล
พนักงานสํวนตําบล,พนักงานจ๎าง,สมาชิก พนักงานจ๎าง,สมาชิก
ผู๎บริหาร คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ
ผู๎บริหาร ได๎รับความสะดวก
คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆ
สะบายในการเดินทาง
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยุํหัว
เนือ่ งในวโรกาสที่พระบาท
เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรง
เจริญพระชนมพรรษา 86
พรรษา และให๎ประชาชน
รํวมแสดงความจงรักภักดี

ผู๎เสียภาษี ๔๐๐ คน
พนักงานสํวนตําบล
พนักงานจ๎าง,สมาชิก
ผู๎บริหาร

5,000
(งบ อบต.)

5,000
(งบ อบต.)

5,000
(งบ อบต.)

-

1,500,000
(งบ อบต.)
-

-

50,000
(งบ อบต.)
40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

ประชาชน ข๎าราชการ
เจ๎าหน๎าที่ ผู๎นําชุมชน

197,000
(งบ อบต.)

197,000
(งบ อบต.)

ประชาชน ข๎าราชการ
เจ๎าหน๎าที่ ผู๎นําชุมชน

172,000
(งบ อบต.)

172,000
(งบ อบต.)

ประชาชนทราบกําหนด
การชําระภาษีประจําปี

การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ มากขึ้น
ประชาชนเข๎าใจในเรื่อง
การประเมินภาษี
40,000 พนักงานสํวนตําบล
(งบ อบต.) พนักงานจ๎าง,สมาชิก
ผู๎บริหารได๎รับความสะดวก
สบายในการเดินทาง
197,000 ประชาชนในเขตพืน้ ที่ อบต.
(งบ อบต.) ลาดน้ําเค็ม ได๎รํวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

สํวนการคลัง

สํวนการคลัง
สํวนการคลัง
ทุกสํวน

สํานักงานปลัด

ตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหวั

22 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรม
ราชินีนาถเนือ่ งในวิโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย

เป็นพระราชกุศลระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแดํ
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถและให๎ประชาชน
รํวมแสดงความจงรักภักดี

172,000 ประชาชนในเขตพืน้ ที่ อบต.
(งบ อบต.) ลาดน้ําเค็ม ได๎รํวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตํอ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชนีนาถ

สํานักงานปลัด

23 โครงการจัดซื้อพวงมาลัยชํอดอกไม๎
กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการวันสําคัญ ๆ
24 คําจ๎างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตํางๆ
ซึ่งมิใชํการจัดหา หรือปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
25 คําใช๎จํายในการจัดประชุม
ประชาคมหมูํบ๎าน/ตําบล
26 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง

เพือ่ จํายเป็นคําพวงมาลัย
ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎
และพวงมาลา ในวันสําคัญๆ
เพือ่ สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎
พัฒนาความรู๎ความสามารถ

พวงมาลา
5,000
ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ (งบ อบต.)
และพวงมาลา ในวันสําคัญๆ
พนักงานสํวนตําบล
20,000
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน (งบ อบต.)

5,000
(งบ อบต.)

ประชาชนในเขต อบต. ลาดน้ําเค็5ม,000
(งบ อบต.)
พนักงานสํวนตําบล
10,000
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน (งบ อบต.)

5,000
(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน

เพือ่ จํายเป็นคําเครื่องดื่ม
คําอาหาร คําเครื่องใช๎ตํางๆ
เพือ่ เพิม่ พูนคุณธรรม
และจริยธรรมของ
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน

5,000
พวงมาลา
(งบ อบต.) ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎
และพวงมาลา ในวันสําคัญๆ
20,000 เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎เพิม่ มากขึ้น
(งบ อบต.) และสามารถนําความรู๎มา
พัฒนาองค๑กรได๎อยํางดี

สํานักงานปลัด

5,000
(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)

สํานักงานปลัด

ประชาชนในเขต อบต.
ลาดน้ําเค็ม ได๎รับประโยชน๑
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน
มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพิม่ มากขึ้น

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจํา,พนักงานจ๎าง,
สมาชิก,คณะผู๎บริหาร
28 โครงการเรํงรัดติดตามและ
รณณงค๑ในการเสียภาษี
29 ติดตั้งกระจกโค๎ง 6 อัน ม.3 ต.ผักไหํ

เพือ่ เพิม่ พูนความรู๎
ศักยภาพของ
พนักงานสํวนตําบล
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน
เพือ่ จํายเป็นใช๎จํายในการ
เรํงรัดติดตามการเสียภาษี
เพือ่ เป็นการป้องกันอันตราย
จากการคมนาคมและใช๎
ถนนในหมูํบ๎าน
30 ติดตั้งกระจกโค๎ง 3 อัน ม.6 ต.ผักไหํ เพือ่ เป็นการป้องกันอันตราย
จากการคมนาคมและใช๎
ถนนในหมูํบ๎าน
31 ติดตั้งกล๎องวงจรปิด ม.5 ต.โคกช๎าง เพือ่ ความปลอดภัยของ
ประชาชนในหมูํบ๎าน

พนักงานสํวนตําบล
30,000
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน (งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

ประชาชนในเขต อบต.
จํานวน 6 ชุด

50,000
(งบ อบต.)
-

50,000
(งบ อบต.)
-

จํานวน 3 ชุด

-

จํานวน 5 ชุด

32 จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑
ประจําศูนย๑ ม.5 ต.โคกช๎าง

จํานวน 5 ชุด

33 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่เร็ว

เพือ่ ให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ไว๎ใช๎ในหมูํบ๎าน

เพือ่ ใช๎เป็นเครื่องขยาย
จํานวน 1 ชุด
เสียงสําหรับออกนอกพืน้ ที่
ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบล

30,000 พนักงานสํวนตําบล
(งบ อบต.) ลูกจ๎างประจําและพนักงาน
มีความรู๎และศักยภาพเพิม่
มากขึ้น
50,000 ประชาชนได๎รับการให๎บริการ
(งบ อบต.) ในการชําระภาษี
9,000
ประชาชนในพืน้ ที่มีการเดินทาง
(งบ อบต.) ที่สะดวก ปลอดภัย

สํานักงานปลัด

-

4,500
ประชาชนในพืน้ ที่มีการเดินทาง
(งบ อบต.) ที่สะดวก ปลอดภัย

สํวนโยธา

-

-

สํวนโยธา

-

-

50,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 5
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
100,000 ประชาชนในพืน้ ที่หมูํที่ 5
(งบ อบต.) และบริเวณใกล๎เคียงได๎
ประโยชน๑ประมาณร๎อยละ70
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.
ได๎รับประโยชน๑ในการออกนอก
พืน้ ที่ ประชาคม หรืองานตํางๆ

50,000
(งบ อบต.)

สํวนการคลัง
สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํานักงานปลัด

