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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

**************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และ

กิจกรรมที่จะด าเนนิการจริงทั้งหมดในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยบง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

  ดังนัน้ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 27 องค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยบง   จงึประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่    17   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 

 

 

    

     (นายพชรพล วรพล) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

 

เรื่อง           หน้า 

ประกาศใช้แผนด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1.ส่วนที่ 1 

  - บทน า        1 

  - วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน     2 

  - ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     2 

  - ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน      4 

2.บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      5 

3.บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

  1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     7 

  2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต      14 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      25 

  4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  26  

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

 

ส่วนที ่1 

 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น     

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี

การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของแผนงาน/

โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวกมากขึ้นอกีด้วย 

 

  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 

 

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง 

ในปีงบประมาณนั้น ในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2. เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้มีความ

สะดวกและชัดเจนในการด าเนินการตา่ง ๆ 

3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 

 

 

 

  1.1 บทน า 
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    1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ตอ้งการด าเนินการในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและหนว่ยงานตา่ง ๆ 

                   3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ 

                   4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแลว้ ให้ประกาศเป็น 

แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

                   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงนิสะสม    
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แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

                  แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ

ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามการด าเนินงาน และการประเมนิผล ดังนัน้แผนการด าเนินงานจงึมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

                 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนนิการ 

(Action plan) 

                 2. จัดท าหลังจากที่ได้มกีารจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแลว้ 

                 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง

ถึงการด าเนินงานจริง 

                 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ขององคก์ร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

               คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมี

การด าเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ 

โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการ

พัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรอืกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

              คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด 

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

    ส่วนที่ 1 บทน า 

              ส่วนที่ 2 บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

              1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าประกาศ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมือง

พัทยา /เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล..........) ประจ าปี............. เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้

สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

             1. ท าให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ 

ด าเนนิงาน เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาท้องถิ่น 

             2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ 

ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 

             3. ท าให้การพัฒนาในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหนว่ยงานอื่น 

             4. ประชาชนทราบล่วงหนา้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนนิการกิจกรรม หรอื 

มีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

             5. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหนว่ยงานต่างๆ 

             6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวก 

มากขึ้น 
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แนวทางการพัฒนา :  กอ่สร้างถนน/สะพาน/ทางระบายน้้า/อาคาร/ปรับปรุง บ้ารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงโรงจอดรถองคก์าร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 59,500.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

บริหารส่วนต้าบลหว้ยบง อบต.ก้าหนด)  

2 โครงการปรับปรุงอาคาร ขนาดพื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 152 ตารางเมตร 386,500.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

ปอ้งกันและบรรเทา (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.

สาธารณภัย ก้าหนด) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ ์

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยประชา-

สัมพันธ ์(ชว่คราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. 247,000.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

การตลาดธุรกจิชมุชน ก้าหนด) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ ์

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยประชา-

สัมพันธ ์(ชว่คราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  



8

ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      แนวทางการพัฒนา :  กอ่สร้างถนน/สะพาน/ทางระบายน้้า/อาคาร/ปรับปรุง บ้ารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. 252,000.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ ก้าหนด) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ ์

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยประชา-

สัมพันธ ์(ชว่คราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. 337,000.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล ก้าหนด) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ ์

หว้ยบง โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยประชา-

สัมพันธ ์(ชว่คราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

6 กอ่สร้างถนน คสล.สาย ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 497,000.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

บา้นยางบง หมูท่ี ่9 ไป 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 950 

หนองกุดโดน ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.

ก้าหนด) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ ์

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยประชา-

สัมพันธ ์(ชว่คราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอ่สร้างถนน/สะพาน/ทางระบายน้้า/อาคาร/ปรับปรุง บ้ารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ชว่งที ่1 สายบา้นนายปอ้ม  ปจัฉมิ ถงี 492,800.- บา้นหนองสระแบง กองชา่ง

บา้นหนองสระแบง หมูท่ี ่8 หนองสระแบง หมูท่ี ่8 ขนาดกวา้ง 3 เมตร หมู่ที่ 8

รอบหนองสาธารณะ ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยาย

วัดโคกสวา่ง ขา้งทัง้สองขา้ง (มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 72 

ตารางเมตร) 

ชา่งที ่2 สายบา้นนายมงคล  ชยับ้ารุง ถงึ

หนองสระแบง หมูท่ี ่8 ขนาดกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยาย

ขา้งทัง้สองขา้ง (มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 131

ตารางเมตร) 

ชว่งที ่3 สายบา้นนายสุทธพิันธ ์ประวันนา 

ถงีทีน่างจารุณี แกว้คอนไทย หมูท่ี ่8 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมขยายขา้งทัง้สองขา้ง

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 755 ตารางเมตร)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      แนวทางการพัฒนา :  กอ่สร้างถนน/สะพาน/ทางระบายน้้า/อาคาร/ปรับปรุง บ้ารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (ชว่งที ่1) ปากทางเขา้ อบต.หว้ยบง ขนาด 280,000.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

ภายในองคก์ารบริหารส่วน กวา้ง  5   เมตร  ยาว  12  เมตร 

ต้าบลหว้ยบง หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายหชูา้งทัง้สอง

ขา้งหรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 66 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทัง้สองขา้ง ๆ ละ 

0.50 เมตร 

(ชว่งที ่2)  แยกถนนภายในอบต.หว้ยบง 

ไปศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย   

ขนาดกวา้ง  5  เมตร ยาว 83 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 

415 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ทัง้สองขา้งๆละ 0.50 เมตร วางทอ่ระบาย

น้้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 

1 เมตร จ้านวน 2 จุด รวม 13 ทอ่น พร้อม

ยาแนวประสานทอ่ใหเ้รียบร้อย (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนที ่อบต.ก้าหนด) พร้อม 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอ่สร้างถนน/สะพาน/ทางระบายน้้า/อาคาร/ปรับปรุง บ้ารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ติดตัง้ปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ  

จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยประชาสัมพันธ ์ 

(ชั่วคราว) จ้านวน 1 ปา้ย  

7 กอ่สร้างเหล็กตะแกรงฝาปดิ ขนาดกวา้งเฉลีย่ 0.32-0.42 เมตร  272,800.- บา้นหนองหนิ กองชา่ง

รางระบายน้้าภายในหมูบ่า้น ยาว 142.00 เมตร (ยาว 1 เมตรต่อ 1 ฝา) หมูท่ี ่7

หนองหนิ หมูท่ี ่7 (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด)

พร้อมติดตัง้ปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ 

จ้านวน 1 ปา้ยและปา้ยประชาสัมพันธ ์

(ชั่วคราว) จ้านวน 1 ปา้ย

8 โครงการติดตัง้โคมไฟ จ้านวน  22  ต้น  (รายละเอียดตามแบบ 620,000.- อบต.หว้ยบง กองชา่ง

สาธารณะแบบพลังงาน แปลนที ่อบต.ก้าหนด)

แสงอาทติย์ภายในต้าบลหว้ยบง 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         แนวทางการพัฒนา :  การจัดหาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอ่สร้างระบบประปาบาดาล หอถังสูงขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเ์มตร 489,700.- บา้นหองไมง้าม กองชา่ง

บา้นหนองไมง้าม หมูท่ี ่11 สูง 12 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน หมูท่ี ่11

 ที ่อบต.ก้าหนด)  พร้อมติดตัง้ปา้ยประชา

สัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ย

ประชาสัมพันธ ์(ชั่วคราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

2 กอ่สร้างระบบประปาบาดาล หอถังสูงขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเ์มตร 493,000.- บา้นหนองสระแบง กองชา่ง

บา้นหนองสระแบง หมูท่ี ่8 สูง 12 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน หมูท่ี ่8 

ที ่อบต.ก้าหนด)  พร้อมติดตัง้ปา้ยประชา

สัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ย

ประชาสัมพันธ ์(ชั่วคราว) จ้านวน 1 ปา้ย 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           แนวทางการพัฒนา :   ติดตัง้ปรับปรุงขยายเขตไฟฟา้

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่้าเนินการ หน่วย

ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า สายบา้นนายจันดา  วงษโ์นนงิ้ว - บา้น 450,000.- บา้นหนองหนิ กองชา่ง

บา้นหนองหนิ หมูท่ี ่7 นายสมนึก  ชสูกุล  ระยะทาง 500 เมตร หมูท่ี ่7 

2 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า สายบา้นนายบวัสี  พูนทา่หวา้ - โรงเรียน 60,000.- บา้นน้อย หมูท่ี ่10 กองชา่ง

บา้นน้อย หมูท่ี ่10 บา้นหว้ยหวา้ ระยะทาง 180 เมตร 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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