
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

    1.1 จดัให้มีและปรับปรุงบ ารุงรักษาทางบก และ 42            11,350,000 12         1,650,000     7            700,000 61          13,700,000     

          ทางระบายน า้ในเขตต าบล

    1.2 พฒันาปรับปรุง การสาธารณปูโภคและ 19            5,710,000 3           200,000 2            300,000        24          6,210,000       

          สาธารณปูการให้ได้ มาตรฐาน

รวม 61         17,060,000  15        1,850,000    9          1,000,000    85        19,910,000    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน า้

     2.1 เช่ือมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย 6              12,300,000   8           2,900,000     8            2,950,000     22          18,150,000     

           ท านบกัน้น า้   ขดุลอก ขดุสระ พฒันาแหลง่น า้ 

           คลองน า้   และการกระจายการใช้ประโยชน์

           ในการแก้ปัญหาภยัแล้งและอทุกภยั

รวม 6           12,300,000  8         2,900,000    8          2,950,000    22        18,150,000    
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557)

องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม  3  ปี

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

     3.1 การสง่เสริมอาชีพ พฒันารายได้ และสร้างความ 4              345,000 1           200,000        1            200,000        6            745,000          

           เข้มแข็งของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 4           345,000      1         200,000      1          200,000       6         745,000        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

     4.1 สง่เสริมและพฒันาการศกึษา 8              635,000 9           1,035,000 9            1,035,000 26          2,705,000       

           กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ

     4.2 สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา 11            370,000 6           270,000        6            270,000        23          910,000          

           งานประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน 

     4.3 สร้างจิตส านึกด้านคณุธรรม/จริยธรรม และ 13            470,000 2 50,000          1 20,000          16          540,000          

           สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

     4.4 พฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ 6              645,000 4           520,000        5            460,000        15          1,625,000       

           ลดอบุตัเิหตจุราจรและปัญหาอาชญากรรม

     4.5 การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวติ 12            13,250,000 9           13,010,000 9            13,010,000 30          39,270,000     

           เดก็ สตรี คนชรา  ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ตดิเชือ้ HIV

     4.6 การป้องกนั และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 3              60,000 2           50,000          1            30,000          6            140,000          

           ยาเสพตดิ

รวม 53         15,430,000  32        14,935,000  31        14,825,000   116      45,190,000    

 50

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม  3  ปี

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

    5.1 พฒันาความรู้ด้านวชิาการ เพ่ือสง่เสริมและพฒันา 5              410,000 3           150,000 3 150,000 11          710,000          

           คณุภาพผลผลติทางการเกษตร  สนบัสนนุแหลง่

           เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

    5.2 ลดรายจ่าย/เพ่ิมผลผลติ และสง่เสริมการ 2              160,000        2 160,000        2            160,000        6            480,000          

          ท าเกษตรอินทรีย์

รวม 7           570,000      5         310,000      5          310,000       17        1,190,000      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน

    6.1 พฒันางานด้านสาธารณสขุ การสร้างสขุภาพ 16            704,100 6           440,000 5            370,000        27          1,514,100       

           การรักษาพยาบาล  การป้องกนัและควบคมุโรค

           ตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไม่ตดิตอ่

           การฟืน้ฟสูขุภาพของประชาชน

     6.2 พฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉิน(EMS) 1              100,000        1           50,000          1            50,000          3            200,000          

           ให้สามารถบริการประชาชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

รวม 17         804,100      7         490,000      6          420,000       30        1,714,100      
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม  3  ปี

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     7.1 การจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ ในท้องถ่ิน 4              930,000 3           550,000 1            200,000        8            1,680,000       

     7.2 การจดัการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพืน้ทีป่่าไม้ 3              100,000        2           60,000          2            60,000          7            220,000          

           การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่นิ 

           ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม 7           1,030,000    5         610,000      3          260,000       15        1,900,000      

8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

    8.1 สง่เสริมประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมของ 5              195,000 4           295,000 4            295,000 13          785,000          

          ภาคประชาชน  ทัง้ในด้านการบริหารงานของ อบต.

          และการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

    8.2 พฒันาศกัยภาพบคุลากร และสร้างจิตส านึก 3              640,000        2           440,000        2            440,000        7            1,520,000       

          คา่นิยมให้บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

    8.3 จดัหาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ 4              480,000        2           130,000        2            130,000        8            740,000          

          ปฏิบตังิาน  เพ่ือตอบสนองการให้บริการสาธารณะ

          อยา่งมีประสทิธิภาพ

รวม 12         1,315,000    8         865,000      8          865,000       28        3,045,000      

รวมทัง้สิน้ 167        48,854,100  81        22,160,000  71        20,830,000   319      91,844,100    
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม  3  ปี

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

    1.1 จดัให้มีและปรับปรุงบ ารุงรักษาทางบก และ 38            13,800,000      32           7,900,000      14           21,300,000      84           43,000,000      

          ทางระบายน า้ในเขตต าบล

    1.2 พฒันาปรับปรุง การสาธารณปูโภคและ 9              2,000,000        6             920,000         4             600,000           19           3,520,000        

          สาธารณปูการให้ได้ มาตรฐาน

รวม 47          15,800,000     38         8,820,000     18         21,900,000     103       46,520,000     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน า้

     2.1 เช่ือมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย 7              4,500,000        7             3,700,000      3             2,000,000        17           10,200,000      

           ท านบกัน้น า้   ขดุลอก ขดุสระ พฒันาแหลง่น า้ 

           คลองน า้   และการกระจายการใช้ประโยชน์

           ในการแก้ปัญหาภยัแล้งและอทุกภยั

รวม 7            4,500,000      7          3,700,000     3          2,000,000      17         10,200,000     
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม  3  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

     3.1 การสง่เสริมอาชีพ พฒันารายได้ และสร้างความ 1              200,000           2             220,000         1             200,000           4             620,000           

           เข้มแข็งของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 1            200,000         2          220,000       1          200,000         4          620,000         

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

     4.1 สง่เสริมและพฒันาการศกึษา 12            955,000           6             705,000         5             625,000           23           2,285,000        

           กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ

     4.2 สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา 8              270,000           4             180,000         4             180,000           16           630,000           

           งานประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน 

     4.3 สร้างจิตส านึกด้านคณุธรรม/จริยธรรม และ 11            460,000           1 30,000           1 30,000             13           520,000           

           สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

     4.4 พฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ 4              2,400,000        4             2,400,000      4             2,400,000        12           7,200,000        

           ลดอบุตัเิหตจุราจรและปัญหาอาชญากรรม

     4.5 การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวติ 11            28,976,400      8             28,726,400    8             28,726,400      27           86,429,200      

           เดก็ สตรี คนชรา  ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ตดิเชือ้ HIV

     4.6 การป้องกนั และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 1              100,000           2             120,000         1             100,000           4             320,000           

           ยาเสพตดิ

รวม 47          33,161,400     25         32,161,400   23         32,061,400     95         97,384,200     
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม  3  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

    5.1 พฒันาความรู้ด้านวชิาการ เพ่ือสง่เสริมและพฒันา 1              200,000           1             50,000           1 50,000             3             300,000           

           คณุภาพผลผลติทางการเกษตร  สนบัสนนุแหลง่

           เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

    5.2 ลดรายจ่าย/เพ่ิมผลผลติ และสง่เสริมการ 1              150,000           1 150,000         1             150,000           3             450,000           

          ท าเกษตรอินทรีย์

รวม 2            350,000         2          200,000       2          200,000         6          750,000         

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน

    6.1 พฒันางานด้านสาธารณสขุ การสร้างสขุภาพ 8              1,015,000        6             795,000         6             795,000           20           2,605,000        

           การรักษาพยาบาล  การป้องกนัและควบคมุโรค

           ตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไม่ตดิตอ่

           การฟืน้ฟสูขุภาพของประชาชน

     6.2 พฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉิน(EMS) 1              100,000           1             50,000           1             50,000             3             200,000           

           ให้สามารถบริการประชาชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

รวม 9            1,115,000      7          845,000       7          845,000         23         2,805,000      
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม  3  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     7.1 การจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ ในท้องถ่ิน 2              700,000           2 600,000         1 500000 5             1,800,000        

     7.2 การจดัการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพืน้ทีป่่าไม้ 2              60,000             1             30,000           1             30,000             4             120,000           

           การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่นิ 

           ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม 4            760,000         1          630,000       1          30,000          6          1,420,000      

8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

    8.1 สง่เสริมประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมของ 5              528,000           6             328,000         5             303,000           16           1,159,000        

          ภาคประชาชน  ทัง้ในด้านการบริหารงานของ อบต.

          และการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

    8.2 พฒันาศกัยภาพบคุลากร และสร้างจิตส านึก 3              713,000           2             413,000         2             413,000           7             1,539,000        

          คา่นิยมให้บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

    8.3 จดัหาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ 5              630,000           3             530,000         3             830,000           11           1,990,000        

          ปฏิบตังิาน  เพ่ือตอบสนองการให้บริการสาธารณะ

          อยา่งมีประสทิธิภาพ

รวม 13          1,871,000      11         1,271,000     10         1,546,000      34         4,688,000      
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม  3  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

     สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

    9.1 สง่เสริมและพฒันาความรู้ให้แก่ประชาชน 2              150,000           2 150,000         2 150,000           6             450,000           

          ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

รวม 2            150,000         2          150,000       2          150,000         6          450,000         

รวมทัง้สิน้ 132        57,907,400     95         47,997,400   67         58,932,400     294       164,837,200   
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
     1.1   จัดให้มีและปรับปรุงบ ารุงรักษาทางบก และทางระบายน า้ในเขตต าบล

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ 1.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านซาด หมู่ที่ 1 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 2.ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

2 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

ภายในบ้านซาด หมู่ที่ 1 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

3 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านซาด หมู่ที่ 1 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

4 ก่อสร้างถนนดินภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านซาด หมู่ที่ 1 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

5 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.รอบวดับ้านกระเสียว 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

6 ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

 บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว
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ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างถนนลกูรังภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ   - ก่อสร้างถนนลกูรังเช่ือมอ าเภอเมือง 300,000        -  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านกระเสียว หมทูี่ 2 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  -  ก่อสร้างถนนลกูรังถึงบ้านนายสมใจ มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

8 ก่อสร้างถนนดินภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน - 300,000  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

9 วางทอ่ระบายน า้ภายใน เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างทางระบายน า้ภายในหมู่บ้าน - 100,000 -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้านจอก หมู่ที่ 3 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

11 ก่อสร้างถนนหนิคลกุภาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุถนนภายในหมู่บ้าน 300,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

ในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 3 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

12 ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านจอกถึง  -  - 7,768,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

จอกถึงบ้านเขว้า คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเขว้า  ต.พดุซา กว้าง 6.00 ม. มีความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลพดุซา ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.ไหลท่างสองข้าง

13 ก่อสร้างถนนลกูรังภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน 300,000        -  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านจอก หมทูี่ 3 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

14 ก่อสร้างถนนดินภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน - 300,000  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 3 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

15 ก่อสร้างรางระบายน า้ภายใน เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างรางระบายน า้ภายในหมู่บ้าน 100,000 - -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้
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ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 ก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน ก่อสร้างสะพานข้ามคลองจอก - 100,000     - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

คลองจอก  หมู่ที่ 3 ข้ามคลองได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

17 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้านจาน หมู่ที่ 4 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนน คสล.ตอ่จากหน้าโรงเรียน มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

18 ก่อสร้างถนนหนิคลกุภาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน  - 300,000  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

ในหมู่บ้านจาน หมู่ที่ 4 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

19 ก่อสร้างถนนลกูรังภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน 400,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านจาน หมู่ที่ 4 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนนลกูรังทางไปโคกประดู่ มีความสะดวกรวดเร็ว

 - ก่อสร้างถนนลกูรังไปกระทุ่มลาย

 - ก่อสร้างถนนลกูรังไปหนองกระเสา

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

20 ก่อสร้างถนนดินภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน - 300,000  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 4 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

21 ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้านจานถึง  -  - 2,079,000   การคมนาคมสญัจร กองช่าง

จานถึงบ้านล าโพง คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว บ้านล าโพง ต าบลพดุซา กว้าง 6.00 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลพดุซา ยาว 7,000 เมตร หนา 0.15  เมตร

22 ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้านจานถึง  -  - 2,238,000   การคมนาคมสญัจร กองช่าง

จานถึงบ้านหลกัร้อย คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว บ้านหลกัร้อย ต.โนนไทย กว้าง 6.00 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลโนนไทย ยาว 7,500 เมตร หนา 0.15  เมตร
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ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างทอ่เหลี่ยม เพ่ือให้การระบายน า้ในหมู่บ้าน ก่อสร้างทอ่เหลี่ยมบริเวณป่าจนัหนา  - 300,000  - การระบายน า้มีความสะดวก กองช่าง

บ้านจาน หมู่ที่ 4 มีความสะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง รวดเร็ว  

24 ก่อสร้างรางระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างรางระบายน า้ในหมู่บ้าน  - 100,000  -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านจาน หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

25 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

26 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.  ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

27 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน  - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.  ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

28 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ปรับปรุงถนนดินรอบหมู่บ้าน -  - 200,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

29 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

 บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตาม อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

30 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ   - ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000  -  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  -กอ่สร้างถนนหนิคลกุจากคลองปรุ-ดา่นจาก มีความสะดวกรวดเร็ว

 - ก่อสร้างถนนหนิคลกุจากศาลตาปู่

    ถึงวดัหลกัร้อย

  รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

55

งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านอ้อ ถึง - 300,000  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ล าเชิงไกร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

32 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน -  - 300,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว   รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

33 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

34 ก่อสร้างรางระบายน า้ภาย เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั  - ก่อสร้างรางระบายน า้ภายในหมู่บ้าน 200,000 - -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

ในหมู่บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน   รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

35 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

 บ้านนา หมู่ที่ 7 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต. มีความสะดวกรวดเร็ว

36 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน  - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านนา หมู่ที่ 7 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.  ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

37 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน -  - 200,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านนา หมู่ที่ 7 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.  ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

38 ก่อสร้างถนนลกูรังจาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้านนาถึงบ้าน-  - - 1,485,000   การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านนา ถึง บ้านแปลง คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว แปลง ต าบลส าโรง กว้าง 6.00 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลส าโรง ยาว 5,000  เมตร  หนา 0.15 เมตร

39 ก่อสร้างรางระบายน า้ภาย เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างรางระบายน า้ภายในหมู่บ้าน 100,000  - -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

ในหมู่บ้านนา หมู่ที่ 7 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง  น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

56

งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านก าปัง หมู่ที่ 8 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าวดัไป มีความสะดวกรวดเร็ว

   บ้านกระเสียว

   รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

41 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านก าปัง  หมู่ที่ 8 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนนหนิคลกุจากบ้านก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

   ถึงต าบลพดุซา

  รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

42 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ   - ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน  - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านก าปัง หมู่ที่ 8 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนนลกูรังจากหน้าวดัก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

   ถึงหน้าวดับ้านจาน

   รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

43 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน 200,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านก าปัง หมู่ที่ 8 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียด ตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

44 ก่อสร้างรางระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างรางระบายน า้ รายละเอียด  - 200,000 -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านก าปัง หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ก าปัง ก าหนด น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

45 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านใหมน่ารี หมู่ที่ 9 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

46 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านใหมน่ารี หมู่ที่ 9 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

57

งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

47 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ   - ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านใหมน่ารี  หมู่ที่ 9 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว   - ก่อสร้างถนนหนิคลกุทางขึน้โคก มีความสะดวกรวดเร็ว

    รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

48 ก่อสร้างถนนลกูรังจาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้านใหมน่ารีถึง  - - 1,980,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านใหมน่ารี ถึงบ้าน คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว บ้านตะคร้อ ต าบลส าโรง กว้าง 5.00 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ตะคร้อ  ต าบลส าโรง ยาว  7,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร

49 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  - 100,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านใหมน่ารี หมู่ที่ 9 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

50 วางทอ่ระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั วางทอ่ระบายน า้ภายในหมู่บ้าน 200,000 - -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านใหมน่ารี หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

51 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านโนนหวันา หมู่ที่ 10 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

52 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  - 100,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านโนนหวันา หมู่ที่ 10 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียด ตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

53 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านโนนหวันา หมู่ที่ 10 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

54 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านโนนหวันา  หมู่ที่ 10 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

55 วางทอ่ระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั วางทอ่ระบายน า้ภายในหมู่บ้าน  - 100,000 -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านโนนหวันา หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

58

งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

56 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

 บ้านตะกุด  หมู่ที่ 11 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

57 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านตะกุด -  - 1,900,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านตะกุด ถึงบ้านโพธ์ิ คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ถึงบ้านโพธ์ิ ต าบลส าโรง กว้าง 6.00 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลส าโรง ยาว 1,060 เมตร  ไหลท่าง 1.50  เมตร

58 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 -  - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.  ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

59 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านตะกุด  หมู่ที่ 11 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนนลกูรังริมห้วยล าเชิงไกร มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

60 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  - 100,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียด ตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

61 ก่อสร้างรางระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างรางระบายน า้ รายละเอียด 100,000 - -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ก าปัง ก าหนด น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

62 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน - 500,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

 บ้านไพล หมู่ที่ 12 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ตามแบบ อบต.ก าปัง ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

63 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านไพล หมู่ที่ 12 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

64 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน 200,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านไพล  หมู่ที่ 12 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

65 ก่อสร้างถนนลกูรังจาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังจากบ้านไพลถึง  -  - 1,400,000   การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านไพล ถึง บ้านล าโพง คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว บ้านล าโพง ต าบลพดุซา กว้าง 5.00 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลพดุซา ยาว 5,000 เมตร  หนา 0.10  เมตร

66 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  - - 300,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านไพล หมู่ที่ 12 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.  มีความสะดวกรวดเร็ว

67 ก่อสร้างรางระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั ก่อสร้างรางระบายน า้ รายละเอียด  - 100,000 -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านไพล หมู่ที่ 12 ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ก าปัง ก าหนด น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

68 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000  - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ตามแบบ อบต.ก าปัง ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

69 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน 300,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

70 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน - 200,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านจานเหนือ  หมู่ที่ 13 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

71 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ   ก่อสร้างถนนดินเลียบคลองล าเชิงไกร 200,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

72 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

73 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  -ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน  - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

74 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนนลกูรังไปโคกหนองกระเสา  - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ปรับปรุงถนนลกูรังสายหลกั มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

75 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  - ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  - - 300,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว  - ปรับปรุงถนนดนิทางขึน้-ลงตรงหวัสะพาน มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.  

76 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 500,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

 บ้านนารีพฒันา หมู่ที่ 15 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง  มีความสะดวกรวดเร็ว

77 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนหนิคลกุภายในหมู่บ้าน - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านนารีพฒันา หมู่ที1่5 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

78 ก่อสร้างถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ  ก่อสร้างถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน  - 300,000 - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านนารีพฒันา หมู่ที่ 15 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

79 ก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน 200,000 - - การคมนาคมสญัจร กองช่าง

บ้านนารีพฒันา  หมู่ที่ 15 คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด มีความสะดวกรวดเร็ว

80 ก่อสร้างรางระบายน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงั  ก่อสร้างรางระบายน า้ภายในหมู่บ้าน  - 100,000  -  มีระบบระบายน า้ลดปัญหา  กองช่าง

บ้านนารีพฒันา หมู่ที่ 15 ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง ก าหนด น า้ทว่มขงัภายในหมู่บ้านได้

81 ก่อสร้างศาลาที่พกัริมทาง เพ่ือก่อสร้างศาลาที่พกัส าหรับ ก่อสร้างอาคารศาลาที่พกัริมทาง -  - 150,000 ประชาชนมีสถานที่พกั กองช่าง

ในต าบลก าปัง ประชาชนที่มารอขึน้รถโดยสาร ในต าบลก าปัง รายละเอียดตามแบบ อบต. ระหวา่งรอรถยนต์โดยสาร

82 ปรับปรุงถนนทกุสายภาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ปรับปรุง ถนนลาดยาง,หนิคลกุ, ลกูรัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคมสญัจร กองช่าง

ในต าบลก าปัง คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว ถนนดิน  ทกุหมู่บ้านในต าบลก าปัง มีความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง  
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    1.2 พัฒนาปรับปรุง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงพฒันาระบบประ เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ประปา ปรับปรุงพฒันาระบบประปา รวมทัง้รับ 500,000  -  -  ประชาชนมีน า้ประปาสะอาด กองช่าง

ปาหมู่บ้าน ที่สะอาดใช้อย่างทัว่ถึง โอนกิจการประปาหมู่บ้านเข้ามาดแูล ใช้อย่างทัว่ถึง และเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง  

2 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ประปา ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,13  - 300,000 -  ประชาชนมีน า้ประปา กองช่าง

หมู่ที่ 1,  หมู่ที่ 13 ใช้อย่างทัว่ถึงทัง้หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง  ใช้อย่างทัว่ถึงทัง้หมู่บ้าน 

3 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ประปา ปรับปรุงระบบทอ่เมนประปาหมู่บ้าน 500,000 - -  ประชาชนมีน า้ประปาสะอาด กองช่าง

 หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6,  หมู่  11 ที่สะอาดใช้อย่างทัว่ถึง หมู่ที่ 2, 5, 6,11, 12  และหมู่ที่ 14 ใช้อย่างทัว่ถึง และเพียงพอ

หมู่ที่ 12  และหมู่ที่ 14 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง  

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ภายในหมู่บ้าน  - 150,000 -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สาธารณะ บ้านซาด หมู่ที่ 1 อย่างทัว่ถึง  รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ทัว่ถึง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  และติดตัง้ไฟฟ้า 100,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง  แสงสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

บ้านกระเสียว  หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้  - 150,000 -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายใน ทัว่ถึง และมีแสงสวา่งยาม

สาธารณะบ้านจอก หมู่ที่ 3 สวา่งตามถนนสาธารณะ หมู่บ้าน ตามแบบการไฟฟ้า ฯ ก าหนด ค ่าคืนอย่างเพียงพอ

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ 150,000  -  - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายใน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

สาธารณะบ้านจาน หมู่ที่ 4 สวา่งตามถนนสาธารณะ หมู่บ้าน ตามแบบการไฟฟ้า ฯ ก าหนด
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งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ 150,000  -  - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายใน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

สาธารณะ  หมู่ที่ 5 สวา่งตามถนนสาธารณะ หมู่บ้าน ตามแบบการไฟฟ้า ฯ ก าหนด

9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้  -  - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายใน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

สาธารณะ  หมู่ที่ 6 สวา่งตามถนนสาธารณะ หมู่บ้าน ตามแบบการไฟฟ้า ฯ ก าหนด

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภายในหมู่บ้าน - 150,000 -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ทัว่ถึง และมีแสงสวา่งยาม

บ้านนา  หมู่ที่ 7 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ ค ่าคืนอย่างเพียงพอ

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภายในหมู่บ้าน 150,000 - -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ทัว่ถึง และมีแสงสวา่งยาม

บ้านก าปัง หมู่ที่ 8 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ ค ่าคืนอย่างเพียงพอ

12 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตัง้ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ - - 150,000  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ทัว่ถึง และมีแสงสวา่งยาม

บ้านใหมน่ารี หมู่ที่ 9 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ ค ่าคืนอย่างเพียงพอ

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ 150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

บ้านโนนหวันา  หมู่ที่ 10 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ
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งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ - - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน

บ้านตะกุด  หมู่ที่ 11 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ สาธารณะอย่างทัว่ถึง

15 ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือจดัระเบยีบเสาไฟฟ้าแรง ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากบริเวณวดัไพล  - 20,000 - เสาไฟฟ้าแรงต ่า ได้รับการ กองช่าง

บ้านไพล หมู่ที่ 12 ต ่าภายในหมู่บ้าน  รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ ปรับปรุงให้เป็นระเบยีบ

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่ง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ภายในหมู่บ้าน 150,000  - - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

 บ้านไพล หมู่ที่ 12 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ สาธารณะอย่างทัว่ถึง

17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ 150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

บ้านจานเหนือ  หมู่ที่ 13 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ

18 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ - 150,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และติดตัง้ -  - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่ง กองช่าง

ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อย่างทัว่ถึง และมีไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน สาธารณะอย่างทัว่ถึง

บ้านนารีพฒันา  หมู่ที่ 15 สวา่งตามถนนอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของการไฟฟ้า ฯ
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งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



โครงการเกินศกัยภาพ

เสนอ อบจ.แล้ว

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



โครงการเกินศกัยภาพ

เสนอ อบจ.แล้ว

โครงการเกินศกัยภาพ

เสนอ อบจ.แล้ว

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ม.4,13

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



เกินศกัยภาพ

เสนอ อบจ.แล้ว

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



โครงการเกินศกัยภาพ

เสนอ อบจ.แล้ว

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



โครงการเกินศกัยภาพ

เสนอ อบจ.แล้ว

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



กรรมการเสนอ

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ม.7,

ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ยทุธศาสตร1์ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน า้
      2.1 เช่ือมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย ท านบกัน้น า้   ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน า้ คลองน า้   และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

     ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างระบบชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสูพื่น้ที่ 10,000,000 - - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ ส านกัชลประทาน

ภายในต าบลก าปัง เพ่ืออปุโภคและเพ่ือการเกษตร เกษตรกรรมของประชาชนทัง้ 15 หมู่ การอปุโภคและเพ่ือการ ที่ 8 จงัหวดันคร

อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบของส านกัชลประ เกษตรอย่างเพียงพอ ราชสีมา

ทานที่ 8 จงัหวดันครราชสีมา

2 ขดุลอกสระประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ขดุลอกสระน า้ประปาในหมู่บ้าน  - 500,000     - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านซาด  หมู่ที่ 1 ในการอปุโภคและการเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การเกษตรอย่างเพียงพอ

3 ขดุลอกบงึกระเสียว เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ขดุลอกบงึกระเสียว  บ้านกระเสียวหมู่ 2 500,000     - - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 เพ่ือการเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การเกษตรอย่างเพียงพอ

4 ขดุลอก ปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมคนัคลอง  - ปรับปรุงซ่อมแซมคนัคลองกล ่า  - 200,000  - แหลง่น า้   คคูลองได้รับการ กองช่าง

ซ่อมแซมคนัคคุลอง ที่ช ารุด  - ปรับปรุงซ่อมแซมคนัคลองจอก ปรับปรุงซ่อมแซม  

 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ขดุลอกแหลง่น า้ เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้  - ขดุลอกเหมืองคลองกล ่ามาบ้านจอก 500,000     - - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านจอก หมู่ที่ 3 เพ่ือการเกษตร  - ขดุสระใหญ่บ้านจอก การเกษตรอย่างเพียงพอ

 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

6 ขดุลอกเหมืองทา่ตะคร้อ เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ขดุลอกเหมืองทา่ตะคร้อ บ้านจาน หมู่ 4  - - 500,000      ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านจาน  หมู่ที่ 4 เพ่ือการเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การเกษตรอย่างเพียงพอ

7 ขดุลอกบงึหนองแวง เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ขดุลอกบงึหนองแวง  หมู่ที่ 5  - 500,000     - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5 เพ่ือการเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การเกษตรอย่างเพียงพอ

8 ขดุลอกแหลง่น า้ เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้  - ขดุลอกห้วยล าเชิงไกร 500,000  -  - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านอ้อ   หมู่ที่ 6 เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ  - ขดุลอกบงึอ้อ การเกษตรอย่างเพียงพอ .

ตามแบบ อบต.ก าปัง  ก าหนด

9 ขดุลอกแหลง่น า้บ้านก าปัง เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ขดุลอกคลองจากบงึพดุซาถึงบงึพิมาน 500,000  -  - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

หมู่ที่ 8 เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การเกษตรอย่างเพียงพอ .

10 ขดุลอกเหมืองบ้านใหมน่ารี เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้  - ขดุลอกเหมืองนาแถวจากกุดโพธ์ิ  -  - 500,000 ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

หมู่ที่  9 เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ  - ขดุลอกเหมืองสง่น า้กดุโพธ์ิถงึคลองขาม การเกษตรอย่างเพียงพอ .

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง 

11 ขดุลอกเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้  - ขดุลอกเหมืองสายเก่า (ทุ่งกะตงั) - 500,000  - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านโนนหวันา หมู่ที่ 10 เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ    รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การเกษตรอย่างเพียงพอ .
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ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ขดุลอกแหลง่น า้ เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้   - ขดุลอกเหมืองสง่น า้ บ้านจานเหนือ 500,000  -  - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ  - ขดุลอกวชัพืชทา่ตะคร้อถึงป่าจนัหนา การเกษตรอย่างเพียงพอ .

 รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ก าปัง

13 ก่อสร้างเหมืองซอย เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ก่อสร้างเหมืองซอยในพืน้ที่การเกษตร - 500,000     - ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

บ้านนารีพฒันา หมู่ที่ 15 เพ่ืออปุโภคและเพ่ือการเกษตร ภายในหมู่บ้าน  บ้านนารีพฒันา หมู่ 15 การอปุโภคและเพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง อย่างเพียงพอ

14 ปรับปรุงขดุลอกบงึขีน้าก เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ปรับปรุงขดุลอกบงึบงึขีน้าก - - 500,000      ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

 เพ่ืออปุโภคและเพ่ือการเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง การอปุโภคและเพ่ือการ

อย่างเพียงพอ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ

15 ปรับปรุง ซ่อมแซม ขดุลอก เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น า้ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขดุลอก แหลง่น า้ 1,000,000  1,000,000  1,000,000   ประชาชนมีแหลง่น า้เพ่ือ กองช่าง

แหลง่น า้ทกุหมู่บ้าน เพ่ืออปุโภคและเพ่ือการเกษตร ที่ตืน้เขินทกุหมู่บ้านในต าบลก าปัง การอปุโภคและเพ่ือการเกษตร

ภายในต าบลก าปัง อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง อย่างเพียงพอ
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ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



ม.6

หมู่ 2,3

ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



หมู่ 6,7,9,12,14

หมู่ 14

หมู่ 12

ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



กรรมการเสนอ

ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



ยทุธศาสตร2์ การพัฒนาแหลง่น ้า



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
    3.1 การส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สง่เสริมการประกอบ เพ่ือสนบัสนนุสง่เสริมการ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่กลุม่อาชีพ 200,000     200,000     200,000 ชมุชนในต าบลก าปังมีระบบ ส านกังานปลดั

อาชีพ รวมกลุม่เพ่ือประกอบอาชีพ กลุม่สตรีแมบ้่าน และกลุม่อ่ืนๆ ที่มีการ เศรษฐกิจชมุชนที่มีความเข้ม 

หลกัและอาชีพเสริม ของ รวมกลุม่เพ่ือท ากิจกรรมสร้างความ แข็ง สามารถบรรเทาป ญหา

ประชาชนในต าบลก าปัง เข้มแข็งให้แก่ชมุชนทกุหมู่บ้าน ความยากจนได้

2 ประชมุกลุม่สตรีแมบ้่าน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ จดัการประชมุกลุม่สตรีแมบ้่าน  - 20,000        - กลุม่สตรีแมบ้่านต าบลก าปัง ส านกังานปลดั

สญัจรต าบลก าปัง กลุม่สตรีแมบ้่านต าบลก าปัง จ านวน 1 ครัง้ มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
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ยทุธศาสตร3์ การพัฒนาเศรษฐกจิ



ยทุธศาสตร3์ การพัฒนาเศรษฐกจิ



ม 1,2,4,5,6

ยทุธศาสตร3์ การพัฒนาเศรษฐกจิ



ยทุธศาสตร3์ การพัฒนาเศรษฐกจิ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

    4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา   กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัซือ้หนงัสือพิมพ์ เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ และ จดัซือ้หนงัสือพิมพ์แจกจ่ายในทัง้ 15 100,000 100,000 100,000  ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร สว่นการศกึษาฯ

สนบัสนนุศนูย์การเรียนรู้ การรับรู้ข่าวสารของประชาชน หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ฉบบัตอ่วนั บ้านเมือง 

2 จดัซือ้อปุกรณ์กีฬา เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนได้ จดัซือ้อปุกรณ์กีฬาให้ทกุหมู่บ้าน 75,000          75,000          75,000          ต าบลก าปังมีจ านวนประชา สว่นการศกึษาฯ

เลน่กีฬา กรที่เลน่กีฬาเพ่ิมมากขึน้

3 ก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา ให้ ก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน 300,000         -  - มีลานกีฬาที่สามารถใช้แข่งขนั กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้เลน่กีฬา หมู่ที่  1, 5,  9,  12, 14,15 กีฬา และจดักิจกรรมอ่ืนๆ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง

4 จดัการแข่งขนักีฬาต าบล เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนได้ จดัการแข่งขนักีฬาภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 เกิดความสามคัคีภายในหมู่ สว่นการศกึษา

ก าปังประจ าปี ออกก าลงักายและเลน่กีฬา รายละเอียดตามโครงการ อบต.ก าปัง บ้าน และต าบล

5 สง่นกักีฬา ของ อบต.เข้า เพ่ือสง่เสริมความเป็นเลิศ สง่นกักีฬา ของ อบต.เข้าร่วมแข่งขนั 50,000 50,000 50,000 เกิดการพฒันาทกัษะการ สว่นการศกึษา

ร่วมแข่งขนักีฬาในระดบั ด้านกีฬา กีฬาในระดบัตา่ง ๆ ตามโครงการ แข่งขนักีฬา และเกิดความ

ตา่ง ๆ ของ อบต.ก าปัง สามคัคีในหมู่คณะ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 แข่งขนักีฬาโรงเรียน เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียน สนบัสนนุงบประมาณในการจดัการ 120,000        - - นกัเรียนทัง้ 6 โรงเรียนได้เลน่ โรงเรียนบ้านนา

ในต าบลก าปัง ได้ออกก าลงักายและเลน่กีฬา แข่งขนักีฬานกัเรียนต าบลก าปัง กีฬา และสร้างความสามคัคี

7 อดุหนนุการจดัการแข่งขนั เพ่ือสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ สนบัสนนุงบประมาณในการจดัการ 80,000          80,000  - ประชาชนในเขตพืน้ที่มีความ ส านกังาน

กีฬาแหง่ชาติและการแข่ง จงัหวดันครราชสีมาให้มีความ แข่งขนักีฬาแหง่ชาติและการแข่งขนั ตื่นตวัและแรงจงูใจในกิจกรรม จงัหวดั

ขนักีฬาคนพิการแหง่ชาติ โดดเดน่ระดบัชาติ กีฬาคนพิการแหง่ชาติจงัหวดันครราชสีมา กีฬาเพ่ือสขุภาพที่ดี นครราชสีมา

8 สง่เสริมกิจกรรมพฒันา เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะ จดักิจกรรมพฒันาทกัษะในด้านการ 15,000           -  - นกัเรียนได้เรียนรู้หลากหลาย โรงเรียน

ผู้ เรียน ในด้านตา่งๆ และบรูณาการ หาความรู้จากแหลง่เรียนรู้  ให้แก่ สาระจากแหลง่เรียนรู้ ศรีชลสินธุ์

การเรียนรู้แก่นกัเรียน นกัเรียนชัน้อนบุาล  1 -  ป.6 โดยวิธีบรูณาการ

9 สง่เสริมอาชีพตามแนว เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะในการ จดักิจกรรมสง่เสริมอาชีพตามแนว 30,000           -  - นกัเรียนสามารถน าแนวทาง โรงเรียน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงตนและปฏบิตัิตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นกัเรียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บวัปุ่ นสนัเทยีะฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ 6  โรงเรียนในต าบลก าปัง มาใช้ในการสร้างงานได้

10 พฒันากระบวนการ เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความ จดักิจกรรมให้ความรู้ในการ 20,000           -  - นกัเรียนสามารถลงมือ โรงเรียนบ้านนา

เรียนรู้ เข้าใจในการเพาะเหด็ฟาง การเพาะเหด็นางฟ้าและเลีย้งปลาดกุ ปฏบิตัิการเลีย้งปลาดกุ

และเลีย้งปลาดกุ ให้แก่เด็กนกัเรียนชัน้มธัยม 1-3 และเพาะเหด็นางฟ้าได้

11 พฒันานกัเรียนด้าน เพ่ือให้นกัเรียนทัง้ 6 โรงเรียน จดัฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่ 15,000           -  - เด็กนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน

คณุธรรม จริยธรรม ได้รับการพฒันาด้านคณุธรรม นกัเรียนทัง้  6  โรงเรียนในต าบลก าปัง ได้รับการพฒันาคณุธรรม บ้านอ้อไพล

ต าบลก าปัง จริยธรรม จริยธรรม

12 สง่เสริมและอนรัุกษ์วฒัน - เพ่ือให้นกัเรียนในต าบลก าปัง นกัเรียนชัน้ ป.1-3  จ านวน 30 คน 50,000 - - นกัเรียนชัน้ ป.1-6 มีทกัษะ โรงเรียน

ธรรมและประเพณีไทย มีทกัษะทางด้านดนตรี และนกัเรียนชัน้ ป.4-6 จ านวน  60 คน ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ บ้านจาน

นาฎศิลป์ไทยและท้องถ่ิน นาฎศิลป์ไทยท้องถ่ิน
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    4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 บรรพชาสามเณรภาค เพ่ือสง่เสริมให้เยาวชนมีคณุ บรรพชาสามเณร อบรมเยาวชน 50,000 50,000 50,000 เยาวชนมีความประพฤติดี วดักระเสียว

ฤดรู้อน วดักระเสียว ธรรมจริยธรรม ตามโครงการของวดักระเสียว มีคณุธรรมมากขึน้

2 สืบสานงานประเพณีสง เพ่ืออนรัุกษ์สง่เสริมประเพณี จดังานวนัสงกรานต์ และวนัผู้สงูอายุ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้เหน็คณุคา่ และ สว่นการศกึษา ฯ

กรานต์ และวฒันธรรมอนัดีงาม รายละเอียดตามโครงการของ ความส าคญัของวนัสงกรานต์ 

ให้คงอยู่สืบไป อบต.ก าปัง ก าหนด  และผู้สงูอายุ

3 สืบสานงานประเพณี เพ่ืออนรัุกษ์สง่เสริมประเพณี จดังานแหเ่ทยีนพรรษา  รายละเอียด 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้อนรัุกษ์ประเพณี สว่นการศกึษา ฯ

แหเ่ทยีนพรรษา การแหเ่ทยีนพรรษา ตามโครงการของ อบต.ก าปัง ก าหนด วฒันธรรม และวนัส าคญั

4 ประเพณีบวงสรวงทา่น เพ่ือให้ประชาชนได้อนรัุกษ์ สนบัสนนุการร่วมงานประเพณี ฯ 10,000 - - ประชาชนเกิดความสามคัคี สว่นการศกึษา ฯ

ท้าวสรุนารีและประเพณี วฒันธรรม และสง่เสริมให้เกิด รายละเอียดตามโครงการของ และวฒันธรรมอนัดีงามได้รับ

กินข้าวกลางเดิ่น ความสามคัคีของประชาชน อบต.ก าปัง ก าหนด การสืบทอดสูล่กูหลาน

5 งานประเพณีปีใหม่ เพ่ือจดักิจกรรมท าบญุตกับาตร จดักิจกรรม จ านวน 1 ครัง้ รายละเอียด 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้อนรัุกษ์ประเพณี สว่นการศกึษา ฯ

เน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ ตามโครงการของ อบต.ก าปัง ก าหนด วฒันธรรม และวนัส าคญั

6 พระธรรมทตูอ าเภอ เพ่ือสง่เสริมกิจการศาสนา สนบัสนนุงบประมาณให้แก่คณะสงฆ์ 30,000          - - กิจกรรมทางศาสนาได้รับการ คณะสงฆ์

โนนไทย ต าบลก าปังในการด าเนินกิจกรรม สง่เสริม ต าบลก าปัง

ธรรมทตูอ าเภอโนนไทย
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 รักษ์ประเพณีไทย เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรม จดักิจกรรมลอยกระทง  รายละเอียด 20,000          - - ประเพณีวฒันธรรมไทยได้รับ วดับ้านไพล

วดับ้านไพล ประเพณีไทย ตามโครงการวดับ้านไพล การอนรัุกษ์สืบทอด

8 แหลง่เรียนรู้พนัธุ์ไม้ เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้พนัธุ์ไม้ ประชาชน  นกัเรียน  เยาวชน   30,000          - - เป็นการอนรัุกษ์และเป็นแหลง่ วดัใหมน่ารี

พืน้บ้าน พืน้บ้านให้กับประชาชน คณะสงฆ์  และสว่นราชการ เรียนรู้และสร้างป่าชมุชน

ในชมุชน

4.3 สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ศนูย์การเรียนรู้เยาวชน เพ่ือพฒันาเยาวชนให้รู้จกั จดักิจกรรมศนูย์เยาวชนศาสนทายาท 50,000 - - ท าให้เยาวชนรู้จกัช่วยงาน คณะสงฆ์

ศาสนทายาทจิตอาสา สร้างกลุม่ท าความดีและ จิตอาสา รายละเอียดตามโครงการ พระพทุธศาสนาและเสียสละ ต าบลก าปัง

ต าบลก าปัง เสียสละเพ่ือสว่นรวม ของคณะสงฆ์ต าบลก าปัง เพ่ือสว่นรวม

2 ปฏบิตัิธรรมเฉลิมพระ เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีตอ่ จดักิจกรรมการปฏบิตัิธรรมให้แก่ 20,000          - - เยาวชนและนกัเรียนมีความ วดับ้านอ้อ

เกียรติวนัพอ่แหง่ชาติ สถาบนัพระมหากัษัตริย์ กลุม่นกัเรียนและเยาวชน หมู่  6 และ กตญัํกูตเวทมีากขึน้

วดับ้านอ้อ หมู1่4 ตามโครงการของวดับ้านอ้อ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ปฏบิตัิธรรมเฉลิมพระ เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีตอ่ จดักิจกรรมการปฏบิตัิธรรมให้แก่ 20,000          - - เยาวชนและนกัเรียนมีความ วดับ้านอ้อ

เกียรติวนัแมแ่หง่ชาติ สถาบนัพระมหากัษัตริย์ กลุม่นกัเรียนและเยาวชน หมู่  6 และ กตญัํกูตเวทมีากขึน้

วดับ้านอ้อ หมู1่4 ตามโครงการของวดับ้านอ้อ

4 ประกวดสวดมนต์หมู่ เพ่ือสง่เสริมการสวดมนต์ใน จดัประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง 20,000          - - เยาชนและนกัเรียนสวดมนต์ วดับ้านอ้อ

ท านองสรภญัญะ กลุม่เยาวชนต าบลก าปัง สรภญัญะ กลุม่นกัเรียนและเยาวชน ได้ถกูต้องตามอกัขรวิธี

5 เรียนพระปริยตัิธรรมเพ่ือ เพ่ือสง่เสริมการเรียนพระธรรม จดัการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรม พระภกิษุ/สามเณรมีความรู้

สืบทอดพระพทุธศาสนา วินยัแก่พระภกิษุสามเณร ให้แก่พระภกิษุ/สามเณร ความเข้าใจในพระธรรมวินยั

1. วดับ้านจอก 20,000          - - มากขึน้ วดับ้านจอก

2. วดับ้านจาน 20,000          - - วดับ้านจาน

3. วดับ้านนา 20,000          - - วดับ้านนา

4. วดัใหมน่ารี 20,000          - - วดัใหมน่ารี

6 เรียนพระพทุธศาสนา เพ่ือสง่เสริมให้เยาวชนได้ จดัอบรมกลุม่นกัเรียนและเยาวชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ

วนัอาทติย์ เรียนรู้หลกัธรรมในพระพทุธ 1. วดับ้านอ้อ 30,000          - - ในหลกัธรรมที่ถกูต้องมากขึน้ วดับ้านอ้อ

ศาสนา 2. วดัศรีชลสินธุ์ 30,000          - - วดัศรีชลสินธุ์

3. วดับ้านจาน 30,000          - - วดับ้านจาน

4. วดับ้านไพล 30,000          - - วดับ้านไพล
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ปฏบิตัิธรรมวนัอาสาฬห- เพ่ือใช้หลกัธรรมขดัเกลาจิตใจ จดักิจกรรมการปฏบิตัิธรรมให้แก่ 20,000          - - เยาวชนและนกัเรียนต าบล วดัศรีชลสินธุ์

บชูา วดัศรีชลสินธุ์ และสง่เสริมวนัส าคญัทาง กลุม่นกัเรียนและเยาวชนต าบลก าปัง ก าปังมีจิตใจที่ดีงามและมี

พระพทุธศาสนา ตามโครงการวดัศรีชลสินธุ์ สมาธิในการเรียนมากขึน้

8 ปฏบิตัิธรรมวนัมาฆบชูา เพ่ือใช้หลกัธรรมขดัเกลาจิตใจ จดักิจกรรมการปฏบิตัิธรรมให้แก่ 20,000          - - เยาวชนและนกัเรียนต าบล วดับ้านจาน

 วดับ้านจาน และสง่เสริมวนัส าคญัทาง กลุม่นกัเรียนและเยาวชนต าบลก าปัง ก าปังมีจิตใจที่ดีงามและมี

พระพทุธศาสนา  ตามโครงการวดับ้านจาน สมาธิในการเรียนมากขึน้

9 ปฏบิตัิธรรมเฉลิมพระ เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีตอ่ จดักิจกรรมการปฏบิตัิธรรม และฟัง 50,000          - - ประชาชนได้ปฏบิตัิธรรมที่ถกู วดับ้านซาด

เกียรติ พระบาทสมเด็จ สถาบนัพระมหากษัตริย์ เทศน์มหาชาติ   รายละเอียดตาม ต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา

พระเจ้าอยู่หวั โครงการของวดับ้านซาด

10 ตอบปัญหาธรรมชิงทนุ เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนสนใจ จดักิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหา 30,000          - - ท าให้เด็กนกัเรียนมีความรู้ คณะสงฆ์

การศกึษา และเข้าใจในหลกัธรรมทาง ธรรมะ ชิงทนุการศกึษาระดบัต าบล ทางโลกไปพร้อมกับความ ต าบลก าปัง

พระพทุธศาสนา เข้าใจในทางธรรม

11 คา่ยพฒันาคณุธรรม เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม นกัเรียนชัน้อนบุาล ทกุโรงเรียน 30,000          30,000          30,000          ท าให้นกัเรียนมีความรู้ คณะสงฆ์

จริยธรรมต้นกล้าพนัธุ์ใหม่ ตัง้แตเ่ยาว์วยั ในต าบลก าปัง ควบคุ่ไปกับคณุธรรม ต าบลก าปัง
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4.4 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรและปัญหาอาชญากรรม
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือลดจ านวนผู้บาดเจ็บ หรือ จดัตัง้จดุสกัดและจดุบริการประชาชน  50,000          50,000          50,000           ผู้บาดเจ็บ  และเสียชีวิตจาก ส านกังานปลดั

อบุตัิเหตทุางถนน เสียชีวิต จากอบุตัิเหตจุราจร ภายในหมู่บ้านและภายในต าบลก าปัง อบุตัิเหตใุนช่วงเทศกาลวนั

ในช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว เทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ หยดุยาว มีจ านวนลดลง

2 ช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา ช่วยเหลือผู้ประสบภยัตามหลกัเกณฑ์ 200,000        200,000        200,000        ประชาชนได้รับการบรรเทา ส านกังานปลดั

สาธารณภยั ต าบลก าปัง ความเดือดร้อนของประชาชน ที่ทางราชการก าหนด ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิด

จากสาธารณภยัทกุประเภท จากสาธารณภยั

3 จดัหาวสัดอุปุกรณ์ เพ่ือสนบัสนนุงานป้องกันและ ด าเนินการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ ในการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบต.สามารถด าเนินงานป้อง ส านกังานปลดั

ในการป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภยัของ อบต. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   กันและบรรเทาสาธารณภยั

สาธารณภยั ก าปัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 พฒันาศกัยภาพสมาชิก เพ่ือสนบัสนนุงานป้องกันและ ฝึกอบรม หลกัสตูร อปพร. หรือหลกั 150,000 150,000 150,000 อบต.สามารถด าเนินงานป้อง ส านกังานปลดั

อปพร. และเพ่ิมประสิทธิ บรรเทาสาธารณภยัของ อบต. สตูรที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุการ กันและบรรเทาสาธารณภยั

ภาพงานป้องกันและบรร- ก าปัง ด าเนินงานตา่ง ๆ ของ อปพร.  ราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทาสาธารณภยั ละเอียดตามโครงการ อบต.ก าปัง
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ติดเชือ้ HIV 
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ เพ่ือช่วยเหลือผู้สงูอายทุี่ขาด สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุ าบล 10,520,400  10,520,400  10,520,400  ผู้ ได้รับการสงเคราะห์สามารถ ส านกังานปลดั

สงูอายุ คนดแูลและมีฐานะยากจน ก าปัง   จ านวน  1,314  คน ด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไมเ่ป็น

ภาระของสงัคม

2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ เพ่ือช่วยเหลือคนพิการฐานะ สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคนพิการต าบล 13,920,000  13,920,000  13,920,000   คนพิการที่มีฐานะยากจน ส านกังานปลดั

คนพิการ ยากจนให้สามารถด ารงชีวิต ก าปัง   จ านวน 232  คน ๆ ละ 500   สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้

อยู่ได้โดยไมเ่ป็นภาระสงัคม บาท/เดือน  โดยไมเ่ป็นภาระของสงัคม

3 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์ สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 96,000          96,000          96,000           คนพิการที่มีฐานะยากจน ส านกังานปลดั

ผู้ ป่วยเอดส์  ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ จ านวน 16  คน ๆ ละ 500  บาท/เดือน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้

โดยไมเ่ป็นภาระสงัคม  โดยไมเ่ป็นภาระของสงัคม

4 สงเคราะห์ครอบครัว เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวผู้ มี สงเคราะห์ครอบครัวผู้ มีรายได้น้อย 150,000        150,000 150,000 ครอบครัวผู้ มีรายได้น้อยและ ส านกังานปลดั

ผู้ มีรายได้น้อย   และ รายได้น้อย และผู้ ไร้ที่พึง่ ใน และผู้ ไร้ที่พึง่ รายละเอียดตามโครง ผู้ ไร้ที่พึง่ ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ ไร้ที่พึง่ ต าบลก าปัง การ อบต.ก าปัง ก าหนด ลดปัญหาภาระสงัคม

5 สนบัสนนุการด าเนินงาน เพ่ือพฒันาและเสริมสร้าง สนบัสนนุกิจกรรมของศนูย์พฒันา 10,000 10,000 10,000 ชมุชนได้เรียนรู้และมีสว่นร่วม ส านกังานปลดั

ของศนูย์พฒันาครอบ ความเข้มแข็งของสถาบนั ครอบครัวต าบลก าปัง จ านวน 1 ครัง้ ในการพฒันาสงัคมโดยใช้

ครัวในชมุชนต าบลก าปัง ครอบครัว ครอบครัวเป็นฐาน
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 วนัเด็กแหง่ชาติ เพ่ือจดักิจกรรมวนัเด็ก- จดักิจกรรมวนัเด็ก รายละเอียดตาม 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กได้รับการพฒันา สว่นการศกึษาฯ

ประจ าปี โครงการของ อบต.ก าปัง ด้านสติปัญญาและอารมณ์

7 อาหารกลางวนั เพ่ือสนบัสนนุอาหารกลางวนั  สนบัสนนุคา่อาหารกลางวนั 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เด็กนกัเรียนในเขตต าบลได้ โรงเรียนทัง้ 6

ให้แก่เด็กชัน้เด็กเล็ก-ป.6 ให้แก่เด็กเล็ก-ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 รับอาหารกลางวนัอย่างทัว่ถึง แหง่

ทัง้ 6 โรงเรียน/ศนูย์ฯเด็กเล็ก ทัง้ 6 โรงเรียนและศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

8 อาหารเสริม(นม) เพ่ือจดัซือ้อาหารเสริมนมให้แก่ จดัซือ้อาหารเสริมนมให้แก่เด็กเล็ก 1,600,000    1,600,000    1,600,000    เด็กได้รับอาหารเสริมที่มีประ สว่นการศกึษาฯ

เด็กเล็กจนถึงชัน้ ป.6 ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กและเด็กนกัเรียน โยชน์ครบถ้วน

ชัน้เด็กเล็กถึง ป.6 ทัง้ 6 โรงเรียน

9 สนบัสนนุการด าเนินงาน เพ่ือให้เด็กก่อนวยัเรียนใน สนบัสนนุกิจกรรมของศนูย์พฒันา 200,000 - - เด็กเล็กได้รับการพฒันา สว่นการศกึษาฯ

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ต าบลก าปังได้รับการพฒันา เด็กเล็ก รายละเอียดตาม อบต.ก าปัง อย่างเหมาะสมตามวยั

อย่างเหมาะสมตามวยั ก าหนด

10 ประชมุสมัมนาเครือข่าย เพ่ือพฒันาเครือข่ายผู้สงูอายุ ด าเนินการจดัการประชมุสมัมนา - 20,000 - เครือข่ายผู้สงูอายมีุการด าเนิน ส านกังานปลดั

ชมรมผู้สงูอายตุ าบลก าปัง ต าบลก าปัง  จ านวน 1 ครัง้ รายละเอียดตามโครง งานเพ่ือพฒันาศกัยภาพชมรม

      การที่ อบต.ก าปังก าหนด ได้อย่างตอ่เน่ือง

11 สง่เสริมกองทนุพฒันา เพ่ือพฒันาบทบาทสตรีภายใน สนบัสนนุกิจกรรมของสตรีภายในต าบล 30,000  -  - กองทนุพฒันาบทบาทสตรี ส านกังานปลดั

77 บทบาทสตรี ต าบลก าปังให้มีความรู้ความ ก าปัง ตามโครงการขององค์การบริหาร ด าเนินงานได้อย่างตอ่เน่ือง

สามารถเพ่ิมมากขึน้ สว่นต าบลก าปัง และครบถ้วน

งบประมาณและที่มา
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4.6 การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์พลงัแผ่นดิน 100,000 100,000 100,000 ปัญหาการแพร่ระบาดของ ส านกังานปลดั

ยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด และตามโครงการ อบต.ก าปัง ยาเสพติดของต าบลลดลง

2 รณรงค์ ลด ละ เลิก บหุร่ี เพ่ือลดจ านวนผู้สบูบหุร่ี  จดักิจกรรมการรณรงค์ลด ละ เลิก  - 20,000 - จ านวนผู้สบูบหุร่ี ดื่มสรุา หรือ ส านกังานปลดั

สรุา สิ่งเสพติด พฤติกรรมการสบูบหุร่ี ดื่มสรุาและเสพ  เสพยาเสพติดในต าบลลดลง

สิ่งเสพติดตา่ง ๆ ของประชาชน 
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ม. 7,12,15

ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ม. 15

ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



หมู่ 5

ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ม.10

กรรมการเสนอเพ่ิมงบประมาณ

ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



 

ยทุธศาสตร4์ การพัฒนาคนและสงัคม



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

    5.1 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนบัสนนุการด าเนินงาน เพ่ือพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพ สนบัสนนุงบประมาณในการด าเนิน 200,000      -  - เกษตรกร ได้รับความรู้ในการ สว่นสง่เสริมการ

ของศนูย์ผลิตเมล็ดพนัธุ์ ศนูย์ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวชมุชน งานของศนูย์ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวชมุชน ท าเกษตรอินทรีย์ และได้ เกษตร

ข้าวชมุชน ทกุหมู่บ้าน พนัธุ์ข้าวพนัธุ์ดีไว้เพาะปลกู

2 สง่เสริมและพฒันา เพ่ือสง่เสริมและพฒันาเกษตร- จดัฝึกอบรมเกษตรกรทัง้ 15 หมู่บ้าน   - 50,000         - เกษตรกรได้รับการสง่เสริมและ สว่นสง่เสริมการ

เกษตรกรรุ่นใหม่ กรรุ่นใหมใ่ห้มีศกัยภาพด้าน ให้มีความรู้ในการท าการเกษตร พฒันาศกัยภาพในการผลิต เกษตร

เกษตรกรรม รายละเอียดตามโครงการ อบต.ก าปัง คณุภาพสินค้าทางการเกษตร

3 จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการเพ่ิม จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์การเกษตรให้กับ  -   - 50,000        เกษตรกรได้รับการสง่เสริมและ สว่นสง่เสริมการ

การเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตและลด เกษตรกรในต าบลก าปัง พฒันาคณุภาพผลผลิตให้ได้ เกษตร

ต้นทนุการผลิตให้แก่เกษตรกร รายละเอียดตามโครงการ อบต.ก าปัง มาตรฐานมากขึน้
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5.2 ลดรายจ่าย/เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนบัสนนุการผลิตปุ๋ ย เพ่ือสนบัสนนุสง่เสริมให้ จดัฝึกอบรมและสนบัสนนุงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ ย สว่นสง่เสริมการ

อินทรีย์ชีวภาพของกลุม่ เกษตรกรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการด าเนินงานของกลุม่ผลิตปุ๋ ย อินทรีย์ชีวภาพใช้เอง และ เกษตร

เกษตรกรในต าบล อินทรีย์ชีวภาพทกุกลุม่ในต าบลก าปัง สามารถลดต้นทนุการผลิตได้ 

80

งบประมาณและที่มา

ยทุธศาสตร5์ การพัฒนาดา้นเกษตรกรรม



ม.5,8,9,13,14,15

เกษตรอ าเภอ

ตามหนงัสือสัง่การจากอ าเภอ

เคร่ืองตรวจวดัคณุภาพดิน

ยทุธศาสตร5์ การพัฒนาดา้นเกษตรกรรม



หมู่ 1,7 ,10

ยทุธศาสตร5์ การพัฒนาดา้นเกษตรกรรม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน
6.1 พัฒนางานด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัซือ้เคร่ืองพน่หมอกควนั เพ่ือลดอตัราการป่วยด้วยโรค จดัซือ้เคร่ืองพน่หมอกควนั 200,000  -  -  อตัราการป่วยด้วยโรคไข้ ส านกังานปลดั

เลือดออกของประชาชน เลือดออกของประชาชนลดลง

2 รณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกัน เพ่ือป้องกันและควบคมุโรค สนบัสนนุการจดัซือ้วคัซีน เพ่ือฉีดให้ 30,000 30,000 30,000 สนุขัและแมวได้รับการฉีด ส านกังานปลดั

โรคพิษสนุขับ้า พิษสนุขับ้า สนุขั และแมวในเขตต าบลก าปัง วคัซีนป้องกันโรคพิษสนุขับ้า

3 พฒันางานสาธารณสขุ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนิน สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมงาน 150,000 150,000 150,000 อสม.ทกุหมู่บ้านสามารถด า ส านกังานปลดั

มลูฐาน กิจกรรมงานด้านสาธารณสขุ ด้านสาธารณสขุมลูฐานของ อสม. เนินกิจกรรมสาธารณสขุมลู

มลูฐานของ อสม.ทกุหมู่บ้าน ทกุหมู่บ้าน ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 สมทบเงินกองทนุหลกั เพ่ือด าเนินการพฒันาสขุภาพ สมทบเงินกองทนุหลกัประกันสขุภาพ 110,000     110,000     110,000      ประชาชนได้รับการพฒันา ส านกังานปลดั

ประกันสขุภาพต าบลก าปัง ภาคประชาชนในต าบลก าปัง ต าบลก าปัง สขุภาพให้ดียิ่งขึน้

5 สนบัสนนุการด าเนินงาน เพ่ือสนบัสนนุการบริจาคโลหติ รายละเอียดตามโครงการของ 20,000 - - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก ก่ิงกาชาด

ของก่ิงกาชาดอ าเภอ และสนบัสนนุกิจกรรมการด า ก่ิงกาชาดอ าเภอโนนไทย การบริจาคโลหติและการด า อ าเภอโนนไทย

โนนไทย เนินงานของก่ิงกาชาดโนนไทย เนินงานของก่ิงกาชาด
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 สนบัสนนุการด าเนินงาน เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน จดักิจกรรมสาธารณกุศลให้ความช่วย- 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้ ด้อยโอกาส เด็ก เหลา่กาชาด

ของเหลา่กาชาดจงัหวดั ผู้ประสบภยัตามภารกิจที่ได้รับ เหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา่ สตรี และคนชรา  มีคณุภาพ จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา มอบหมายจากสภากาชาดไทย กาชาดจงัหวดันครราชสีมา ชีวิตที่ดีขึน้

7 รณรงค์ป้องกันและควบ เพ่ือลดอตัราการป่วยด้วยโรค ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย  พร้อม 200,000 200,000 200,000  อตัราการป่วยด้วยโรคไข้ ส านกังานปลดั

คมุโรคไข้เลือดออกและ ไข้เลือดออกและโรคติดตอ่ สนบัสนนุการด าเนินงานป้องกันโรค เลือดออกและโรคติดตอ่เรือ้รัง

โรคติดตอ่เรือ้รัง เรือ้รังของประชาชน ติดตอ่เรือ้รัง  รายละเอียดตามโครงการ ของประชาชนลดลง

ของ รพ.สต..ใหมน่ารี

8 สนบัสนนุการด าเนินงาน เพ่ือสนบัสนนุและพฒันางาน สนบัสนนุการด าเนินงานสาธารณสขุ 300,000     300,000     300,000      การด าเนินงานด้านสาธารณ- ส านกังานปลดั

ด้านสาธารณสขุ ด้านสาธารณสขุให้มี ในต าบลก าปัง สขุ   ได้รับการสง่เสริมและ

ประสิทธิภาพมากขึน้ พฒันาประสิทธิภาพมากขึน้

6.2 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาศกัยภาพหนว่ย เพ่ือพฒันาการด าเนินงาน จดัฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอาสา 100,000 50,000 50,000 อบต.สามารถด าเนินงานระบบ ส านกังานปลดั

กู้ ชีพกู้ภยั ระบบการแพทย์ฉกุเฉินของ  สมคัรหนว่ยกู้ ชีพ และจดัหาอปุกรณ์ การแพทย์ฉกุเฉินได้อย่างมี

อบต.ก าปัง ที่จ าเป็นในการปฏบิตัิงาน    ประสิทธิภาพ
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ยทุธศาสตร6์ การพัฒนาสขุภาพประชาชน



ยทุธศาสตร6์ การพัฒนาสขุภาพประชาชน



ม.8,12,13,14

หมู่ 13

ยทุธศาสตร6์ การพัฒนาสขุภาพประชาชน



5,9,13

ยทุธศาสตร6์ การพัฒนาสขุภาพประชาชน



ยทุธศาสตร6์ การพัฒนาสขุภาพประชาชน



7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 7.1 การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่น
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ลอกวชัพืชคคูลองทัง้ 15 เพ่ือก าจดัวชัพืช   และบรรเทา ลอกวชัพืชคคูลองที่ตืน้เขินทัง้ 15 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีแหลง่น า้สะอาด กองช่าง

หมู่บ้าน  ในต าบลก าปัง ปัญหาน า้เสีย หมู่บ้าน  ในต าบลก าปัง ส าหรับการอปุโภค

2 ปรับปรุงภมิูทศัน์อ่าง เพ่ือปรับปรุงภมิูทศัน์รอบ ปรับปรุงภมิูทศัน์รอบอ่างเก็บน า้ 200,000 - - อ่างเก็บน า้บ้านโนนหวันา กองช่าง

เก็บน า้บ้านโนนหวันา อ่างเก็บน า้บ้านโนนหวันา บ้านโนนหวันา หมู่ที่ 10 ได้รับการปรับปรุงสภาพ

หมู่ที่ 10 ให้เป็นแหลง่พกัผ่อนหย่อนใจ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าปัง แวดล้อมให้ดียิ่งขึน้ 

3 ก าจดัขยะมลูฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะในต าบล จดัอบรมให้ความรู้ในการคดัแยกขยะ  - 100,000 - ปริมาณขยะในต าบลลดลง/ผู้ ส านกังานปลดั

ในชมุชน ก าปัง และจดัหาถังขยะส าหรับคดัแยก เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริม

รวมทัง้จดัหาเตาเผาขยะในชมุชน
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7.2 การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลกูต้นไม้ในที่สาธารณะ เพ่ือเพ่ิมพืน้ที่ป่าไม้ในต าบล จดัหาพนัธุ์กล้าไม้ยืนต้นให้แก่ประชา 30,000  -  - ต าบลก าปังมีพืน้ที่ป่าไม้ สว่นสง่เสริม

ในทกุหมู่บ้าน ชนเพ่ือร่วมปลกูป่าในที่สาธารณะ เพ่ิมขึน้ การเกษตร

2 ตรวจสอบแนวเขตที่ เพ่ือตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ด าเนินการรังวดัตรวจสอบแนวเขต 30,000 30,000 30,000 อบต.ก าปังมีข้อมลูแนวเขต กองช่าง

สาธารณประโยชน์ ภายในต าบลก าปัง รายละเอียดตามโครงการ อบต. ที่สาธารณะอย่างถกูต้อง
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ยทุธศาสตร7์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



ม.8,11,13,

ม.11

ยทุธศาสตร7์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



หมู่  15

ยทุธศาสตร7์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



ยทุธศาสตร7์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
8.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ทัง้ในด้านการบริหารงานของ อบต. และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบเสียง เพ่ือพฒันาการประชาสมัพนัธ์ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายต าบล , 200,000    200,000    200,000    ประชาชนได้รับข้อมลูข่าวสาร กองช่าง

ตามสาย   ในหมู่บ้านและต าบลให้มี เสียงตามสายแบบไร้สาย และ ตา่ง ๆ อย่างทัว่ถึง

ประสิทธิภาพ หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

2 จดัท าแผนชมุชน เพ่ือสง่เสริมกระบวนการมี จดัท าแผนชมุชนทัง้ 15 หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 อบต.มีแผนพฒันาที่สามารถ ส านกังานปลดั

สว่นร่วมของประชาชนในการ ตอบสนองปัญหาความต้องการ

จดัท าแผนพฒันา ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

3 การจดังานรัฐพิธี เพ่ือให้ อบต. ได้มีสว่นร่วม สนบัสนนุและเข้าร่วมการจดังาน 20,000 20,000 20,000 อบต.ก าปัง มีสว่นร่วมใน ส านกังานปลดั

กิจกรรมงานรัฐพิธี รัฐพิธี จ านวน 3 งาน ได้แก่ งานรัฐพิธีของอ าเภอโนนไทย

ในระดบัอ าเภอ หรือจงัหวดั 1.วนัปิยะมหาราช 23 ตลุาคม  2553

2.วนัพอ่แหง่ชาติ     5 ธันวาคม 2553

3.วนัแมแ่หง่ชาติ   12 สิงหาคม 2554
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จดัหาวสัด ุ ครุภณัฑ์และ เพ่ือให้มีสถานที่กลางส าหรับ จดัหาวสัด ุครุภณัฑ์และคา่ใช้จ่ายของ 23,000 23,000 23,000 อบต.ก าปัง มีสถานที่กลาง ส านกังานปลดั

คา่ใช้จ่ายของศนูย์ข้อมลู เป็นศนูย์รวมข่าวสารการ ศนูย์ข้อมลูข่าวสารการซือ้การจ้าง ส าหรับเป็นศนูย์รวมข่าวสาร

ข่าวสารการซือ้หรือจ้าง จดัซือ้จดัจ้างฯ ของ อปท. ของ อปท.อ าเภอโนนไทย การจดัซือ้จดัจ้าง ฯ

ของ อปท.อ าเภอโนนไทย

5 ประชมุสญัจรเชิงปฏบิตัิ เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมใน สนบัสนนุการจดัประชมุ จ านวน  12 20,000 20,000 20,000 ผู้น าหมู่บ้านและคณะกรรมการ คณะกรรมการ

การ คณะกรรมการ การพฒันาต าบลของหมู่บ้าน ครัง้ หมู่บ้านตา่งๆ สามารถประ หมู่บ้านต าบลก าปัง

หมู่บ้าน และชมุชน สานงานเพ่ือการพฒันาต าบล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 อบรมลกูเสือชาวบ้าน เพ่ือสร้างความสามคัคแีละปลกุจิต จดัการฝึกอบรมลกูเสือชาวบ้าน - 250,000 - ประชาชนได้รับการอบรมเพ่ือ ส านกังานปลดั

ส านกึด้านคณุธรรม/จริยธรรมแก่ จ านวน  1  ครัง้ สร้างความสามคัคีและปลกุจิต

ประชาชนในต าบลก าปัง ส านกึด้านคณุธรรม/จริยธรรม
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8.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตส านึกค่านิยมให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสมัมนาและศกึษา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ จดัฝึกอบรมสมัมนา และพฒันาด้าน 300,000 - - บคุลากรของ อบต.และผู้ ส านกังานปลดั

ดงูานนอกสถานที่ ประสบการณ์ในการปฏบิตัิ คณุธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร เก่ียวข้องในงานพฒันาของ

งานให้แก่บคุลากรของ อบต. สมาชิก อบต.พนกังานสว่นต าบล อบต. ได้รับความรู้และ

และผู้ เก่ียวข้อง และกลุม่ผู้น าชมุชน  จ านวน 1 ครัง้ ประสบการณ์มากยิ่งขึน้

2 พฒันาองค์ความรู้ใน เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากร สง่บคุลากรของ อบต.เข้ารับการศกึษา 213,000 213,000 213,000 บคุลากรที่ได้ศกึษาตอ่ ได้รับ ส านกังานปลดั

ระดบัปริญญาตรีและ เพ่ือรองรับภารกิจที่มีเพ่ิม ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท การพฒันาทัง้ด้านวิชาการและ

ปริญญาโท ให้แก่ มากขึน้ ตามหลกัเกณฑ์ของกรมสง่เสริม ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน

บคุลากรของ อบต. การปกครองท้องถ่ิน

3 พฒันาศกัยภาพบคุลากร   เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากร สง่บคุลากรของ อบต.เข้ารับการฝึก 200,000 200,000 200,000 บคุลากรได้รับการพฒันา ส านกังานปลดั

และ พฒันาจิตส านกึใน และสร้างจิตส านกึในการ อบรมตามแผนการฝึกอบรม ทัง้ด้านวิชาการ ประสบการณ์

การให้บริการประชาชน ปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมา- รายละเอียดตามโครงการ อบต.ก าปัง และจิตส านกึที่ดีในการ

ภบิาล  งาน
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8.3 จัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาระบบเทคโนโลยี เพ่ือจดัหาวสัด ุครุภณัฑ์ ที่ จดัหาวสัด ุครุภณัฑ์ ที่จ าเป็นตอ่การ 100,000 100,000 100,000 อบต.ก าปังสามารถตอบสนอง สว่นการคลงั

สารสนเทศ และเคร่ืองมือ จ าเป็นตอ่การปฏบิตัิงานและ ปฏบิตัิงานและให้บริการประขาชน  การให้บริการได้อย่างมี

อปุกรณ์ในการปฏบิตัิงาน ให้บริการประชาชน รายละเอียดตามโครงการ อบต.ก าปัง ประสิทธิภาพมากขึน้

2 จดัท าข้อมลูแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จดัท าข้อมลูแผนที่ภาษีของต าบลก าปัง 300,000 - - อบต.สามารถจดัเก็บรายได้ สว่นการคลงั

และทะเบยีนทรัพย์สิน จดัเก็บรายได้ของ อบต. รายละเอียดตามโครงการของ อบต. อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

3 พฒันาการบริหารงาน เพ่ือพฒันาการบริหารงาน ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพฒันา 30,000 30,000 30,000 อบต.สามารถบริหารงาน ส านกังานปลดั

ที่มีประสิทธิภาพ ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพ การให้บริการตา่ง ๆ  รายละเอียด และให้บริการแก่ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.ก าปัง ก าหนด ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

4 ปรับปรุงภมิูทศัน์ภายใน เพ่ือปรับปรุงภมิูทศัน์ภายใน ปรับปรุงภมิูทศัน์ภายในบริเวณ 100,000     -  - พืน้ที่ภายในบริเวณที่ท าการ กองช่าง

ที่ท าการ อบต.ก าปัง บริเวณที่ท าการ อบต.ก าปัง ที่ท าการ อบต.ก าปัง อบต.ก าปัง ได้รับการปรับปรุง .

ให้มีความเหมาะสม รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

5 ปรับปรุงอาคารที่ท าการ เพ่ือปรับปรุงอาคารที่ท าการ ทาสีอาคารที่ท าการ อบต.ก าปัง 100,000     -  - อาคารที่ท าการ อบต.ก าปัง กองช่าง

อบต.ก าปัง อบต.ก าปัง ให้มีความเหมาะสม รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด ได้รับการปรับปรุง .

6 ก่อสร้างหลงัคาคลมุลาน- เพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหาย ก่อสร้างหลงัคาคลมุลานของเลน่  - 400,000     - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีสถานที่ กองช่าง

ของเลน่ศนูย์พฒันาเด็ก- ของอปุกรณ์ของเด็กเลน่ใน ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ก าปัง ส าหรับเก็บรักษาอปุกรณ์และ

เล็ก อบต.ก าปัง ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ก าปัง รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด ของเลน่อย่างเหมาะสม

7 ก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นศนูย์ประสานงานและ ก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้เยาวชน  -  - 700,000    ท าให้เยาวชนรู้จกัช่วยงาน กองช่าง

เยาวชนศาสนทายาท ท ากิจกรรมของเด็กและเยาวชน ศาสนทายาทจิตอาสาต าบลก าปัง พระพทุธศาสนาและเสียสละ

จิตอาสาต าบลก าปัง ต าบลก าปัง รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าปัง เพ่ือสว่นรวม
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน
9.1  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (รายละเอียดโครงการ) 2557 2558 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสมัพนัธ์การ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน จดัท าโครงการประชาสมัพนัธ์ 50,000      50,000      50,000      ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านกังานปลดั

เตรียมความพร้อมสู่ ในต าบลมีความรู้และความ เก่ียวกับการเตรียมพร้อม เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน เข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียน สูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

ในปี  2558

2 สง่เสริมและพฒันา เพ่ือพฒันาความรู้ด้านการใช้ จดัโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีทกัษะ ส านกังานปลดั

ความรู้ในการใช้ภาษา ภาษาองักฤษแก่นกัเรียน ในการใช้ภาษาองักฤษแก่นกัเรียน การใช้ภาษาองักฤษดีขึน้

องักฤษ นกัศกึษา  และประชาชน นกัศกึษาและประชาชน
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