ยุทธศาสตร์ที่ 2 บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ประเภทถนนลาดยาง/คอนกรีต
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง /
คอนกรีต
-บ้านแดงใหญ่-บ้านคูณ ต.บ้านเป้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง/คอนกรีต
ระยะทาง 5,000 เมตร

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
อบต.แดงใหญ่/
รวดเร็วและปลอดภัย
ทางหลวงชนบท
10,000,000 10,000,000 10,000,000 ในการใช้ถนน
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

-บ้านแดงใหญ่-บ้านหัวฝาย
ทต.บ้านใหม่

ระยะทาง 2,000 เมตร

4,000,000
4,000,000
4,000,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

-บ้านแดงใหญ่-บ้านหนองแวง
ทต.บ้านใหม่ฯ

ระยะทาง 3,633 เมตร

7,266,000
7,266,000
7,266,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

-บ้านหนองไผ่-บ้านหัวศาลา

ระยะทาง 3,500 เมตร

7,000,000
7,000,000
7,000,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

ที่

โครงการ

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต
- บ้านเป้าพัฒนา-บ้านดอนกลาง
(ต.บ้านเป้า)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ระยะทาง 3,000 เมตร
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) รวดเร็วและปลอดภัย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ในการใช้ถนน

-บ้านหนองจิก-บ้านหินตั้ง
(ต.หนองแวง)

ระยะทาง 1,500 เมตร

5,000,000
5,000,000
5,000,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

-บ้านอีเม้ง - บ้านแดงใหญ่

ระยะทาง 1,700 เมตร

5,700,000
5,700,000
5,700,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

-บ้านหนองจิก - หนองตะบอง

ระยะทาง 1,500 เมตร

5,000,000
5,000,000
5,000,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

-บ้านหนองจิก - บ่อขยะ

ระยะทาง 1,400 เมตร

4,000,000
4,000,000
4,000,000
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

ประเภทถนน คสล.
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-บ้านหนองไผ่-บ้านหนองไผ่ล้อม
ทต.บ้านใหม่ฯ
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-บ้านแดงใหญ่ ม.1

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง 2,955 เมตร

3,500,000
3,500,000
3,500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) รวดเร็วและปลอดภัย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ในการใช้ถนน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว x หนา
4 x 200 x 0.15 เมตร
3 x 100 x 0.15 เมตร
4 x 200 x 0.15 เมตร
4 x 200 x 0.15 เมตร

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
ใช้ถนน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว x หนา
4 x 210 x 0.15 เมตร

-บ้านหนองไผ่ ม.2
-บ้านโคกสะอาด ม.3
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-บ้านโศกนาค ม.4

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-บ้านเป้าพัฒนา ม.5

5 x 400 x 0.15 เมตร

-บ้านอีเม้ง ม.6

4 x 1900 x 0.15 เมตร

440,000
200,000
440,000
330,000

440,000
200,000
440,000
330,000

242,000
(งบอุดหนุน)
962,500
(งบอุดหนุน)
660,000
(งบอุดหนุน)

242,000
(งบอุดหนุน)
962,500
(งบอุดหนุน)
660,000
(งบอุดหนุน)

440,000
200,000
440,000
330,000

242,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบอุดหนุน) รวดเร็วและปลอดภัย
962,500 ในการใช้ถนน
(งบอุดหนุน)
660,000
(งบอุดหนุน)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-บ้านหนองจิก ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว x หนา
4 x 400 x 0.15 เมตร
3 x 50 x 0.15 เมตร
4 x 200 x 0.15 เมตร
9 x 200 x 0.15 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว x หนา
1 x 400 x 0.15 เมตร
1 x 400 x 0.15 เมตร
1 x 400 x 0.15 เมตร
1 x 400 x 0.15 เมตร
1 x 400 x 0.15 เมตร
1 x 100 x 0.15 เมตร

-บ้านโนนเห็ดไค ม.8
-บ้านหนองหัวหมู ม. 9

7 ขยายไหล่ทาง คสล. ม.2
-ม.2 บ้านหนองไผ่
-ม.3 บ้านโคกสะอาด
-ม.4 บ้านโศกนาค
-ม.5 บ้านเป้าพัฒนา
-ม.9 บ้านหนองหัวหมู
-ม.8 บ้านโนนเห็ดไค

ประเภทถนนดิน
8 ก่อสร้างถนนดิน
-บ้านหนองไผ่ ม.2
-บ้านโคกสะอาด ม.3
-บ้านโศกนาค ม.4
-บ้านแดงใหญ่ ม.1

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการลาลียง
ผลผลิตทางการเกษตร

กว้าง x ยาว x สูง
6 x 1200 x 1 เมตร
6 x 1250 x 1 เมตร
6 x 1300 x 1 เมตร
6 x 400 x 1 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
330,000
100,000
440,000
660,000
(งบอุดหนุน)

220,000
220,000
220,000
440,000
220,000
55,000
(งบ อบต.)

240,000
255,000
153,000
81,600

330,000
100,000
440,000
660,000
(งบอุดหนุน)

220,000
220,000
220,000
440,000
220,000
55,000
(งบ อบต.)

240,000
255,000
153,000
81,600

330,000
100,000
440,000
660,000
(งบอุดหนุน)

220,000
220,000
220,000
440,000
220,000
55,000
(งบ อบต.)

240,000
255,000
153,000
81,600

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างถนนดิน
-บ้านเป้าพัฒนา ม.5
-บ้านอีเม้ง ม.6
-บ้านหนองจิก ม.7
-บ้านโนนเห็ดไค ม.8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว x สูง
6 x 1000 x 1 เมตร
6 x 2300 x 1 เมตร
6 x 1000 x 1 เมตร
6 x 1000 x 1 เมตร

ประเภทถนนหินคลุก/ลูกรัง
ซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุก
-บ้านแดงใหญ่ ม.1
-บ้านหนองไผ่ ม.2
-บ้านโคกสะอาด ม.3
-บ้านโศกนาค ม.4
-บ้านเป้าพัฒนา ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว
5 x 1000 เมตร
5 x 400 เมตร
5 x 300 เมตร
5 x 1600 เมตร
5 x 400 เมตร

70,400
70,400
52,800
281,600
70,400

70,400
70,400
52,800
281,600
70,400

11 ซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุก
-บ้านอีเม้ง ม.6
-บ้านหนองจิก ม.7
-บ้านโนนเห็ดไค ม.8
-บ้านหนองหัวหมู ม.9(หินคลุก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง x ยาว
5 x 1600 เมตร
5 x 2300 เมตร
5 x 400 เมตร
6 x 500 เมตร

(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
70,400
105,600

(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
70,400
105,600

10

ประเภทสะพาน
เพื่อสะดวกในการคมนาคมของ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
12 สะพานข้ามห้วยตะกั่วบ้านโคกสะอาด ของประชาชน
ข้ามลาห้วยตะกั่ว 1 แห่ง
เชื่อมถึงบ้านโศกนาค

204,000
408,000
204,000
204,000

204,000
408,000
204,000
204,000

204,000
408,000
204,000
204,000

70,400
70,400
52,800
281,600
70,400

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

(งบ อบต.) ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบอุดหนุน) รวดเร็วและปลอดภัย
70,400 ในการใช้ถนน
105,600

3,000,000
3,000,000
3,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) (งบอบต./อบจ.) และปลอดภัยในการคมนาคม
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

ประเภทร่องระบายน้้า
13 ก่อสร้างร่องระบายน้า
-บ้านแดงใหญ่ ม.1
-บ้านหนองไผ่ ม.2
-บ้านโคกสะอาด ม.3
-บ้านเป้าพัฒนา ม.5
-บ้านโศกนาก ม.4

วัตถุประสงค์

เพื่อระบายน้าบรรเทาภาวะ
น้าท่วมขัง

14 ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพื่อระบายน้าบรรเทาภาวะน้า
-บ้านเป้าพัฒนา ม.5
ท่วมขัง
-บ้านอีเม้ง ม.6
-บ้านหนองจิก ม.7 พร้อมฝาปิด
-บ้านโนนเห็ดไค ม.8 ท่อ คสล. 9 จุด

เป้าหมาย

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 240 ม.
ยาว 100 ม.
ยาว 115 ม.
ยาว 225 ม.
กว้าง 0.30 ม. ยาว 500
กว้าง x ลึก x ยาว
0.30 x0.30 x 55 เมตร
0.30 x0.30 x 300 เมตร
0.30 x0.30 x 400 เมตร
0.30 x0.30 x 200 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

720,000
300,000
345,000
500,000
700,000
(งบอุดหนุน)

720,000
300,000
345,000
500,000
700,000
(งบอุดหนุน)

150,000
750,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

150,000
750,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

720,000 ระบายน้าบรรเทาภาวะน้า
300,000 ท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ
345,000
500,000
700,000
(งบอุดหนุน)
สามารถระบายน้าได้อย่างมี
150,000 ประสิทธิภาพบรรเทาภาวะ
750,000 น้าท่วมขัง
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

15 ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้า
-ม.5 บ้านเป้าฯ - หน้า อบต.
-ม.4 ร่องระบายน้ากลางบ้าน

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้ถนน

ฝาปิดร่องระบายน้า
ยาว 300 เมตร
ยาว 200 เมตร

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000 สามารถป้องกันการเกิด
(งบ อบต.) อุบตั ิเหตุจากการใช้รถใช้
ถนนได้

16 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
- บ.โคกสะอาดม.3
- บ.โนนเห็ดไค ม.8

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด
ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ระบบประปาผิวดิน
จานวน 2 แห่ง

3,000,000
(งบอุดหนุน)

3,000,000
(งบอุดหนุน)

3,000,000 ประชาชนมีน้าสะอาด
(งบอุดหนุน) ใช้ในการอุปโภคบริโภค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
- บ.หนองจิก ม.7
- บ.หนองหัวหมู ม.9
ประเภทแหล่งน้้า
18 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า
-ม.1 ขุดคลองกั้นฮง,หนองกุดเทา
คลองโคกหนองข่า
-ม.2 ขุดลอกหนองไผ่,หนองบก
หนองพันธุห์ ญ้า ,
หนองคูขาด
-ม.3 ขุดลอกหนองสระแต้
ทาตาน้า,ตาข่ายกั้นพื้นน้า
19 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า
-ม.4 ขุดลอกหนองโศกนาค,
หนองน้อย
-ม.5 ขุดลอกคลองหนองคู

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด
ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เป้าหมาย
ระบบประปาบาดาล
จานวน 2 แห่ง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
จานวน 8 แห่ง
การขาดแคลนน้าได้

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
จานวน 7 แห่ง
การขาดแคลนน้าได้

-ม.6 ขุดลอกคลองส่งน้า ขนาดปาก เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กว้าง 1,500 เมตร ยาว 1,200 เมตร แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนน้าได้

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ใช้ในการอุปโภคบริโภค

2,000,000
(งบอบต.)/
(งบอุดหนุน)

12,000,000
(งบอบต.)/
(งบอุดหนุน)

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
12,000,000 และการเกษตร
(งบอบต.)/
(งบอุดหนุน)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

6,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
20,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
2,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

6,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
20,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
3,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

6,000,000 ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) ใช้ในการอุปโภคบริโภค
(งบอุดหนุน) และการเกษตร
20,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)
3,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ
-ม.6 ขุดลอกหนองอีเม้ง

ม.6 ขุดลอกหนองบ่อเกลือ

ม.1 ขุดลอกอ่างท่าเสียว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนน้าได้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนน้าได้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนน้าได้

-ขุดลอกเหมืองจาก ม.6 - ม.1

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000 20,000,000 20,000,000
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
3,000,000 3,000,000
3,000,000
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
5,000,000 5,000,000
5,000,000
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
(งบ อบต. ) (งบ อบต. )
(งบ อบต. )
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

20 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
-ม.7 ขุดลอกหนองจิก,หนองตะบอง แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
จานวน 5 แห่ง
-ม.8 ขุดลอกหนองหินตั้ง
การขาดแคลนน้าได้
-ม.9 ขุดลอกหนองหัวหมู
ลาห้วยตะกั่ว

3,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

3,000,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

3,000,000 ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) ใช้ในการอุปโภคบริโภค
(งบอุดหนุน) และการเกษตร

21 ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม
ฝายน้าล้นในลาห้วยตะกั่ว
ก่อสร้างฝายน้าล้น ม.1 คลองกั้นฮง

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000 ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนน้าได้

ฝายน้าล้นลาห้วยตะกั่ว
จานวน 9 จุด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

22 วางท่อคอนกรีตลงหนองน้า
หนองตะโนนเชื่อมหนองหินตั้ง,
โคกขวางเชื่อมหนองหัวหมู ,
วางท่อลงหนองตะบอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อระบายน้าลงสู่แหล่งน้า วางท่อคอนกรีตลงแหล่งน้า
ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการ
จานวน 5 แห่ง
อุปโภคบริโภค

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้บริการไฟฟ้าภายใน
การเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000 ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
(งบ อบต.) เกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ง
เพื่อปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปโภค 9 หมู่บา้ น
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

500,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

500,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

500,000 สิ่งสาธารณูปโภคใช้ประโยชน์
(งบ อบต.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(งบอุดหนุน)

ส่วนโยธา

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บา้ น

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000 ประชาชนในหมู่บา้ นมีไฟฟ้า
(งบ อบต.) ใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อให้บริการไฟฟ้าภายใน
หมุ่บา้ นได้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า 9 หมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 แหล่งน้ามีปริมาณน้าที่เพียง
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) พอต่อการอุปโภคบริโภค

ขยายเขตไฟฟ้าใน 9 หมุ่บา้ น

งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.1 รวม

149,031,700 160,031,700 160,031,700

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
ชุมชนและอสม.
ผู้นาชุมชนและอสม.

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ส.อบต.
และอสม.ทุกหมู่บา้ น

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ผู้นาชุมชนมีความรู้ความ
(งบ อบต.) สามารถและมีศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด

สานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อปพร.และตารวจบ้าน

เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้
อปพร.

สมาชิก อปพร.
ตารวจบ้าน9หมู่บา้ น

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 อปพร. ทุกนายมีความรู้
(งบ อบต.) ความสามารถพร้อม
ปฏิบตั ิหน้าที่

3 โครงการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน

เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
บนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

ลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนน

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000 สามารถลดสถิติในการเกิด
(งบ อบต.) อุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลได้

สานักปลัด

4 ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชนให้เป็นพื้นที่สีขาว

เพื่อให้สถานศึกษาและชุมชน สถานศึกษาและชุมชนในเขต
เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด
รับผิดชอบ

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000 สถานศึกษาและชุมชนเป็น
(งบ อบต.) พื้นที่ปลอดยาเสพติด

สานักปลัด

5 โครงการจัดตั้งเวรยามประจา
หมู่บา้ น

เพื่อจัดตั้งเวรยามรักษาความ จัดตั้งเวรยามประจาหมู่บา้ น
ปลอดภัยให้กับหมู่บา้ น
จานวน 9 หมู่บา้ น

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 ประชาชนได้รับความปลอดภัย
(งบ อบต.) ในชีวติ และทรัพยสิน

อบต.แดงใหญ่

6 โครงการฝึกอบรมผู้นาป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดแก่ผู้นาชุมชน

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 ผู้นาชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
(งบ อบต.) พิษภัยยาเสพติด

อบต.แดงใหญ่

กานันผู้ใหญ่บา้ น ส.อบต.
อสม.ผู้นาชุมชน 9 หมู่บา้ น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 เยาชนชนห่างไกลยาเสพติด
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ปัญหาสังคมและอบายมุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 ฝึกอบรมเยาวชนแก้ไขปัญหา
สังคมและยาเสพติด

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาสังคมและ
ยาเสพติด

8 โครงการจัดระเบียบสังคม

เพื่อจัดระเบียบสังคมและเฝ้า เขตพื้นที่ อบต.แดงใหญ่
ระวังปัญหาสังคม
9 หมู่บา้ น

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000 สังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
(งบ อบต.)

9 โครงการความปลอดภัยในหมู่บา้ น
ด้านอัคคีภยั

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นทางด้านอัคคีภยั

ถังดับเพลิงจานวน 9 จุด

50,000

50,000

50,000

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

10 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นด้านภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ

เขตพื้นที่ อบต.แดงใหญ่
ทั้ง 9 หมู่บา้ น

500,000

500,000

500,000

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
อบต.แดงใหญ่
อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ เขตพื้นที่ อบต. แดงใหญ่
ทางด้านต่างๆ
ทั้ง 9 หมู่บา้ น
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.2 รวม

10,000

10,000

10,000

ประชาชนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง

930,000

930,000

930,000

11 โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่

เยาวชน 9 หมู่บา้ น

สานักปลัด

อาเภอบ้านใหม่ฯ

อบต.แดงใหญ่

สานักปลัด/
อาเภอบ้านใหม่ฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสร้างสุขภาพและการสาธารณสุข
1 โครงการแดงใหญ่ใส่ใจสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
9 หมู่บา้ น
หันมาออกกาลังกาย

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

900,000
(งบ อบต.)

900,000
(งบ อบต.)

900,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
(งบ อบต.) ที่แข็งแรง

สวนสุขภาพ 6 แห่ง
- หนองอีเม้ง
- หนองจิก
- โรงเรียนวัดวนาสันต์
- โรงเรียนวัดอิสาณ
- อบต.แดงใหญ่ (โนนบันแต้)
-บ้านหนองไผ่ (หนองบก)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000 ใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย
(งบ อบต.) และพักผ่อน

3 โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
งานสร้างเสริมสุขภาพ ต.แดงใหญ่
ประชาชน

ประชาชนใน 9 หมู่บา้ น

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
(งบ อบต.) แข็งแรง

อบต.แดงใหญ่

4 โครงการสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสมทบกองทุน
อบต.แดงใหญ่
หลักประกันสุขภาพ

ประชาชนใน 9 หมู่บา้ น

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 สนับสนุนส่งเสริมหลักประกัน
(งบ อบต.) สุขภาพอบต.แดงใหญ่

อบต.แดงใหญ่

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ประชาชนปลอดจากโรค
(งบ อบต.) ระบาดต่างๆ เช่นพิษสุนัขบ้า
ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ

สานักปลัด

2 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ

5 โครงการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
9 หมู่บา้ น

เพื่อเป็นสถานที่สาหรับออก
กาลังกายและพักผ่อน

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อทุกชนิด

ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ

สานักปลัด

ส่วนโยธา
รร.วัดวนาสันต์
รร.วัดอิสาณ

ที่

โครงการ

6 โครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อใช้ในการดาเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
อสม. 9 หมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000
90,000 สนับสนุนการดาเนินงานของ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อสม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

7 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์
เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนในพื้นที่ 9 หมู่บา้ น
การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ธุรกิจบริการ กับโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
ทางเพศและการพนัน
เด็ก สตรี ธุรกิจการบริการ

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000 แก้ไขปัญหา โรคเอดส์ การ
(งบ อบต.) ละเมิดสิทธิ เด็ก สตรี ธุรกิจ
บริการทางเพศและการพนัน

8 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่
เลปโตสไปโรซิส เอดส์ มะเร็งปากมดลูก ในพื้นที่ ต.แดงใหญ่ 9 หมู่บา้ น ตาบลแดงใหญ่ 9 หมู่บา้ น
และมะเร็งเต้านม

235,000
(งบ อบต.)

235,000
(งบ อบต.)

235,000 ประชาชนในพื้นที่ ต.แดงใหญ่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
(งบ อบต.) ปลอดจากโรคภัยใข้เจ็บต่างๆ ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

9 จัดหาเครื่องพ่นฝอยละออง
กาจัดยุงและเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อใช้ในการกาจัดยุงลายอัน เครื่องพ่นฝอยละอองจานวน
เป็นภาหะนาโรคไข้เลือดออก 1 เครือ่ งและเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง

170,000
(งบ อบต.)

170,000
(งบ อบต.)

170,000 สามารถป้องกันและกาจัด
(งบ อบต.) ยุงลายและสัตว์ภาหะอื่นๆ

10 โครงการสุขภาพดีวถิ ีไทย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้าง ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี
สุขภาพด้วยการออกกาลังกาย ขึ้นไป

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 ประชาชนหันมาออกกาลังกาย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
(งบ อบต.) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

11 แดงใหญ่ร่วมใจป้องกันภัยอุบตั ิเหตุ

เพื่อควบคุมและลดอัตราการ ผู้นาชุมชน,อสม.,สมาชิกอบต.,
ป่วยของอุบตั ิเหตุในชุมชน จานวน 100 คน

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
(งบ อบต.) ในชุมชนลดลง

สานักปลัด

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

12 ควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน

เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ต่อโรคเบาหวาน

13 ควบคุมและป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง

ค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อ ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
โรคความดันโลหิตสูง

50,000

10,000

10,000

ลดอัตราการป่วยของโรคความ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ดันโลหิตสูง
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

14 ใกล้บา้ น - ใกล้ใจ

เพื่อเยี่ยมและติดตามผู้ปว่ ย
ในชุมชน

50,000

50,000

50,000

ผู้ปว่ ยมีความกระตือรื้อร้นใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลตัวเองยิ่งขึ้น
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

50,000

50,000

50,000

อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกลดลง

2,395,000

2,355,000

2,355,000

ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุ/
ผู้พกิ าร

15 ให้ความรู้และค้นหามะเร็งปากมดลูก เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ปว่ ย ประชากรหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
โรคมะเร็งระยะเริ่มต้น
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.3 รวม

ลดอัตราการป่วยของ
โรคเบาหวาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเป้าพัฒนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและผู้ปว่ ยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และ
ผู้ปว่ ยเอดส์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3,200,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

3,200,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

3,200,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและผู้ปว่ ย
(งบ อบต.) เอดส์ มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
(งบอุดหนุน)

สานักปลัด

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000 ประชาชนผู้ยากไร้ขาดแคลน
(งบ อบต.) ได้รับการช่วยเหลือ

สานักปลัด

ผู้สูงอายุ 9 หมู่บา้ น

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000 ผู้สูงอายุมีบทบาทและมี
(งบ อบต.) ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์
ในเขตพื้นที่ ต.แดงใหญ่

2 โครงการ อบต.แดงใหญ่สู้ภยั หนาว

เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้
กับผู้ขาดแคลน

3 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
(ธรรมทัศนาจร)

เพื่อเพิ่มศักยภาพและบทบาท
ของผู้สูงอายุ

4 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ค่าทาศพ

เพื่อช่วยเหลือค่าทาศพแก่
ผู้ยากไร้

ช่วยเหลือค่าทาศพๆละ
2,000 บาท

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ผู้ยากไร้ที่เสียชีวติ ได้รับ
(งบ อบต.) การช่วยเหลือค่าทาศพ

5 โครงการแว่นสายตาเพื่อผู้สูงวัย

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขาด
แคลนแว่นสายตา

ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแว่น
สายตาทั้ง 9 หมู่บา้ น

250,000

250,000

250,000

6 อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์
(อุดหนุนงบประมาณ)

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และงานสาธารณะกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
บ้านใหม่ฯ

22,000
(งบ อบต.)

22,000
(งบ อบต.)

22,000 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
(งบ อบต.) งานสาธารณะกุศล

ประชาชนผู้ขาดแคลนเครื่อง
กันหนาว ในเขตพื้นที่

ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแว่น
สายตาได้รับการช่วยเหลือ

สานักปลัด

อาเภอบ้านใหม่ฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการอุดหนุนสนับสนุนศูนย์เฉลิม เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ย
พระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ย
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V
8 โครงการอุดหนุนจัดหารายได้
กิจกรรมสาธารณกุศล
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย
อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยเอดส์
เงินอุดหนุนศูนย์ผู้ปว่ ยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อุดหนุนงบประมาณ
ภารกิจของเหล่ากาชาด
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.4 รวม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ผู้ปว่ ยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) H.I.V ได้รับการช่วยเหลือ

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000 ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการ
(งบ อบต.) ช่วยเหลือ

4,242,000

4,242,000

4,242,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาเภอบ้านใหม่ฯ

เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

