
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป�  ( พ.ศ. 2558  ถึง  2560 ) 

เทศบาลตําบลดอนหวาย 
 

1. ยุทธศาสตร-  พัฒนาการท	องเที่ยว 
1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนารายได�จาการจัดกิจกรรมท	องเที่ยวเชิงนิเวศน�  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท�องถิ่น  ภูมิป#ญญาท�องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท�องถิ่น  การเป&น      
                                     ศูนย�กลางการฝ(กอบรมสัมมนา  กีฬาเพื่อการท	องเที่ยวและนันทนาการ           

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการจัดทําสวนสาธารณะ
ลานกีฬาริมบึงถนนหัก 
( หมู	ที่ 1 – 7 ) 

เพื่อเป&นสถานที่
ท	องเที่ยวและพักผ	อน
ของประชาชนดอนหวาย
และประชาชนทั่วไป 
 

ทําการปรับปรุงพื้นที่
และปลูกต�นไม�และ
ก	อสร�างลานกีฬา 

1,000,000 
 

  เพื่อเพิ่มพื้นที่การ
ท	องเที่ยวและเป&นสถานที่
พักผ	อนของประชาชน
ดอนหวาย 

สํานักปลัด 

2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ส	งเสริมศักยภาพท�องถิ่นในทุก ๆ ด�านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการสํารวจข�อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน / หมู	บ�าน 

เพื่อเป&นค	าใช�จ	ายในการ
สํารวจข�อมูลความจําเป&น
พื้นฐาน ( จปฐ.)  

ทําการเก็บข�อมูลทั้ง 7 
หมู	บ�าน  และทําการ
คีย�ข�อมูล 

25,000   การจัดเก็บข�อมูล ( จปฐ. )
เป&นไปด�วยความเรียบร�อย 

สํานักปลัด 

 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ส	งเสริมศักยภาพท�องถิ่นในทุก ๆ ด�านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

2 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู�บริหารเทศบาล
ตําบลดอนหวาย 

เพื่อเป&นค	าใช�จ	ายในการ
เลือกตั้งใหม	ของผู�บริหาร
หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

การเลือกตั้งที่จัดขึ้นทุก
ครั้งของเทศบาล 

35,000   การดําเนินการเลือกตั้ง
ของเทศบาลดําเนินไปได�
อย	างเรียบร�อย 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดทําประชาสัมพันธ�
กิจกรรมของเทศบาล 

เพื่อจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ�เทศบาล
ให�กับประชาชนในชุมชน
ได�ทราบ 

จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ�จํานวน  
1,000  เล	ม 

30,000   ประชาชนทุกครัวเรือน
ได�รับเอกสาร
ประชาสัมพันธ� 

สํานักปลัด 

4 โครงการจ�างที่ปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจ 

เพื่อจ�างที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจ 
ประจําปIงบประมาณ 
2558 

สามารถประเมินความ
พึงพอใจเทศบาลตําบล
ดอนหวายได�สําเร็จ 

20,000   ประชาชนได�แสดงความ
พึงพอใจต	อการทํางานของ
เทศบาล 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 
 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บภาษี 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 

700,000   สามารถจัดเก็บภาษีได�ตาม
เปKาหมาย 

กองคลัง 

6 โครงการให�ความรู�เกี่ยวกับงาน
กองช	าง   

เพื่อให�ความรู�แก	
ประชาชนให�มีความรู�
เกี่ยวกับกองช	าง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวาย  จํานวน  80 คน 
 

10,000   ประชาชนมีความรู�
เกี่ยวกับเรื่องช	างเพิ่มขึ้น 

กองช	าง 

7 โครงการงานทะเบียนถึง     
เรือนชาน 

เพื่อให�บริการประชาชน
เกี่ยวกับงานทะเบียน
ตามชุมชนต	างๆ 

ประชาชนที่มีป#ญหา
เรื่องงานทะเบียน 

5,000   ประชาชนที่มีป#ญหาเรื่อ
งานทะเบียนได�รับการ
แก�ไขป#ญหา 

สํานักปลัด 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ส	งเสริมศักยภาพท�องถิ่นในทุก ๆ ด�านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

8 โครงการลดขั้นตอนและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
 

เพื่อให�การทํางานมี
ขั้นตอนการทํางานที่  
สั้นลง 

เพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

10,000   ประชาชนสามารถติดต	อ
ราชการได�สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการมอบทุนการศึกษาให�แก	 
ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู�ให�แก	
ผู�บริหารท�องถิ่น ฯ  

ผู�บริหารท�องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาลที่มี
คุณสมบัติ 

30,000   ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานเทศบาล
มีความรู�เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการวันเทศบาลประจําปI 
2558 

เพื่อจัดงานวันเทศบาล
ประจําปI 2558 

ผู�บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาลเข�าร	วม
กิจกรรม 

50,000   สามารถจัดงานวันเทศบาล
ประจําปI 2558 

สํานักปลัด 

11 โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะ
ประโยชน� 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
รองรับปริมาณขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น 
 

ที่ดินเปล	าจํานวน  1 
แปลง 

 450,000  รองรับภารกิจของเทศบาล
ได� 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  ส	งเสริมการกระจายอํานาจถ	ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู	องค�กรปกครองส	วนท�องถิ่น         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการสร�างศักยภาพบุคลากร
และอุปกรณ�รองรับการถ	ายโอน
ภารกิจทุกภารกิจที่ถ	ายโอน 
 

เพื่อให�บุคลากรได�มี
ความรู�และความเข�าใจ
เกี่ยวกับภารกิจการ     
ถ	ายโอน 

บุคลากรได�รับการ
อบรมและมีอุปกรณ�
เพื่อรองรับการ        
ถ	ายโอน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

บุคลากรมีความรู�ความ
พร�อมในการรองรับการ
ถ	ายโอนมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 

2.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการพัฒนาการบุคคลากร
เทศบาลตําบลดอนหวาย            
( อบรมศึกษาดูงาน ) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
 เทศบาลตําบล 
ดอนหวาย ให�มีความรู�
และเพิ่มทักษะในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสามารถนํา
ความรู�ที่ได�จาก
การศึกษาอบรมมาปรับ
พัฒนา  

200,000 
 

  บุคลากรมีความรู�และ
ทักษะเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร�สํานักงาน 

เพื่อใช�ในสํานักงาน  
สํานักงานปลัดและ
กิจการประปา 

เครื่องคอมพิวเตอร�
จํานวน  2  เครื่อง 

30,000 
 

  มีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช�
อย	างพอเพียง 

สํานักปลัด ,
กองช	าง 

 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร�สํานักงาน (โน�ตบุPค) 

เพื่อใช�ในสํานักงาน  
สํานักงานปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร�
จํานวน  1  เครื่อง 

18,000 
 

  มีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช�
อย	างพอเพียง 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร�สํานักงาน 

เพื่อใช�ในสํานักงาน   
กองคลัง 
 

เครื่องคอมพิวเตอร�
จํานวน  1  เครื่อง 

15,000 
 

  มีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช�
อย	างพอเพียง 

กองคลัง 

5 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร�สํานักงาน 

เพื่อใช�ในสํานักงาน   
กองการศึกษา 
 

เครื่องคอมพิวเตอร�
จํานวน  1  เครื่อง 

15,000 
 

  มีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช�
อย	างพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร� เพื่อใช�ในสํานักงาน  
สํานักงานปลัดและ
กิจการประปา 
 

เครื่องปริ้นเตอร�  
จํานวน  2  เครื่อง 

8,600 
 

  มีเครื่องปริ้นเตอร�ใช�อย	าง
พอเพียง 

สํานักปลัด, 
กองช	าง 

7 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร� เพื่อใช�ในสํานักงาน   
กองคลัง 
 

เครื่องปริ้นเตอร�  
จํานวน  1  เครื่อง 

23,000 
 

  มีเครื่องปริ้นเตอร�ใช�อย	าง
พอเพียง 

กองคลัง 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร� เพื่อใช�ในสํานักงาน   
กองการศึกษา 
 

เครื่องปริ้นเตอร�   
จํานวน  1  เครื่อง 

4,300 
 

  มีเครื่องปริ้นเตอร�ใช�อย	าง
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข	ง  ขนาดท	อส	งไม	น�อย
กว	า  4  นิ้ว 
 

เพื่อใช�ในภารกิจเกี่ยวกับ
กิจการประปา 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข	ง 

20,000   กิจการประปามีเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโข	งใช�ใน
ภารกิจ 

กองช	าง 

 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง        

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโข	ง  ขนาด
ท	อส	งไม	น�อยกว	า  2  นิ้ว 

เพื่อใช�ในภารกิจ
เกี่ยวกับกิจการ
ประปา 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโข	ง 

11,000   กิจการประปามีเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข	งใช�ใน
ภารกิจ 

กองช	าง 

11 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต�
แผ	นบังคับโซ	 12” 

เพื่อใช�ในภารกิจ
เกี่ยวกับงานรักษา
ความสงบฯ 
 

จัดซื้อเลื่อยยนต�แผ	น
บังคับโซ	 12” 

20,000   มีเลื่อยยนต�ใช�ในภารกิจเกี่ยวกับงานรักษาความ   
สงบฯ 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซื้อสายส	งน้ํา
ดับเพลิง ขนาด
เส�นผ	าศูนย�กลางไม	น�อย
กว	า 1.5 นิ้ว 

เพื่อใช�ในภารกิจ
เกี่ยวกับงานรักษา
ความสงบฯ 

จัดซื้อสายส	งน้ํา
ดับเพลิง ขนาด
เส�นผ	าศูนย�กลางไม	
น�อยกว	า 1.5 นิ้ว 
 

7,500   มีสายส	งน้ําดับเพลิงใช�ในภารกิจเกี่ยวกับงานรักษา
ความสงบฯ 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดซื้อสายส	งน้ํา
ดับเพลิง ขนาด
เส�นผ	าศูนย�กลางไม	น�อย
กว	า 2.5 นิ้ว 

เพื่อใช�ในภารกิจ
เกี่ยวกับงานรักษา
ความสงบฯ 
 

จัดซื้อสายส	งน้ํา
ดับเพลิง ขนาด
เส�นผ	าศูนย�กลางไม	
น�อยกว	า 2.5 นิ้ว 
 

9,000   มีสายส	งน้ําดับเพลิงใช�ในภารกิจเกี่ยวกับงานรักษา
ความสงบฯ 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดซื้อกล�องถ	าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

เพื่อใช�ในภารกิจ
ของกองช	าง 

กล�องถ	ายภาพ 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

6,000   กองช	างมีกล�องถ	ายภาพใช�อย	างเพียงพอ กองช	าง 

 
 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

15 โครงการจัดหาอุปกรณ�เครื่องมือ
ต	าง ๆ เช	น ตู�เก็บเอกสาร โตPะ  
เก�าอี้  ชั้นวางเอกสาร  เก�าอี้
สําหรับผู�มารอรับบริการ ฯลฯ   

เพื่อให�เทศบาลตําบล
ดอนหวายมีอุปกรณ�และ
เครื่องมีที่สามารถ
เสริมสร�างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 

จัดหาอุปกรณ�เครื่องมือ
ต	าง ๆ จํานวน  2 ครั้ง 
/ ปI 

100,000   เทศบาลตําบลดอนหวายมี
อุปกรณ�และเครื่องมี
เครื่องใช�ที่สามารถ
เสริมสร�างศักยภาพในการ
บริหารจัดการได�อย	างดี 

สํานักปลัด กอง
คลัง กอง

สาธารณสุข กอง
ช3าง กอง

การศึกษา  กอง
ส3งเสริม

การเกษตร 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องพ	นหมอก
ควัน 

เพื่อใช�ในสํานักงาน 
กองสาธารณสุข 
 

เครื่องพ	นหมอกควัน  
จํานวน  1  เครื่อง 

85,000   มีเครื่องพ	นหมอกควันไว�
สําหรับฉีดพ	นกําจัดยุงลาย 

กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ�า
ชนิดเดินตามแบบล�อจักรยาน  
จํานวน  1 เครื่อง 
 

เพื่อใช�ในงาน 
กองสาธารณสุข 

เครื่องตัดหญ�าชนิดเดิน
ตามแบบล�อจักรยาน  
จํานวน  1 เครื่อง 

13,000   พื้นที่เทศบาลตําบลดอน
หวายได�รับการดูแลทํา
ความสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ�า
แบบข�อแข็ง  จํานวน  1 เครื่อง 
 

เพื่อใช�ในงาน 
กองสาธารณสุข 

เครื่องตัดหญ�าแบบ   
ข�อแข็ง  จํานวน        
1 เครื่อง 
 

9,5000   พื้นที่เทศบาลตําบลดอน
หวายได�รับการดูแลทํา
ความสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ�า
แบบข�ออ	อน  จํานวน  1 เครื่อง 
 

เพื่อใช�ในงาน 
กองสาธารณสุข 

เครื่องตัดหญ�าแบบ    
ข�ออ	อน  จํานวน       
1 เครื่อง 
 

11,000   พื้นที่เทศบาลตําบลดอน
หวายได�รับการดูแลทํา
ความสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

19 โครงการจัดซื้อจอโปรเจ็คเตอร�
แบบติดผนังพร�อมชุดควบคุม 

เพื่อใช�ในการประชุมหรือ
จัดทําโครงการต	าง ๆ 
ของเทศบาล 

โปรเจ็คเตอร�แบบติด
ผนังพร�อมชุดควบคุม 
จํานวน 1 ชุด 
 

99,000   การจัดทําโครงการหรือ
การประชุมต	าง ๆ ดําเนิน
ไปอย	างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 
2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 

2.4  แนวทางการพัฒนาที่  4  ส	งเสริมประชาธิปไตยและการมีส	วนร	วมของภาคประชาชน         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการจัดทําเวทีประชาคม เพื่อให�ประชาชนตําบล
ดอนหวายได�ใช�เวที
ประชาคมในการ
เสนอแนะและเสนอ
ป#ญหาความต�องการ 
ต	าง ๆ 

จัดกิจกรรมประชาคม 
ในการจัดทําแผน 
ต	าง ๆ 

20,000 
 

  ประชาชนมีการใช�เวที
ประชาคมในการวาง
แผนการดําเนินงานต	าง ๆ
ในหมู	บ�าน 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมส	งเสริมการ
เรียนรู�ประชาธิปไตย 

เพื่อให�ประชาชนได�มี
ความรู�เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

จัดการอบรมให�ความรู�
แก	ประชาชนทั่วไป 

15,000   ประชาชนได�มีความรู�
เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.4  แนวทางการพัฒนาที่  4  ส	งเสริมประชาธิปไตยและการมีส	วนร	วมของภาคประชาชน         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเป&นการให�บริการแก	
ประชาชนได�อย	างทั่วถึง
และทราบถึงป#ญหาความ
ต�องการที่แท�จริง 
 

จัดโครงการอย	างน�อยปI
ละ 2  ครั้ง 

25,000   ประชาชนเกิดความพึง
พอใจต	อการทํางานของ
เทศบาล 

สํานักปลัด 

4 โครงการฝ(กอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน/หมู	บ�านใน
เขตเทศบาล 
 

เพื่อให�ผู�นําในชุมชนได�
ทักษะและมีความรู�ใน
การพัฒนาท�องถิ่นต	อไป 
 

คณะกรรมการชุมชน
ทุกชุมชน 

100,000   ผู�นําในชุมชนได�ทักษะและ
มีความรู�ในการพัฒนา
ท�องถิ่นต	อไป 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร-  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 
2.4  แนวทางการพัฒนาที่  4  ส	งเสริมประชาธิปไตยและการมีส	วนร	วมของภาคประชาชน         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

5 โครงการปกปKองสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

เพื่อเป&นค	าใช�จ	ายต	าง ๆ 
ที่จําเป&นเกี่ยวกับ
โครงการปกปKองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล       
ดอนหวาย 

50,000   ประชาชนมีความรักชาติ  
รักแผ	นดิน  ทํานุบํารุง
ศาสนา  และปกปKอง
สถาบันพระมหากษัตริย� 

สํานักปลัด 

6 โครงการทบทวนและจัดทําแผน
ชุมชน 

- เพื่อบูรณาการในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาล 
- เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนชุมชนให�
ครอบคลุมทุกมิติในการ
พัฒนา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล       
ดอนหวาย 

30,000   ประชาชนมีการใช�เวทีการ
จัดทําแผนชุมชนในการ
วางแผนการดําเนินงาน
ต	างๆ   

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร-  เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป#ญหาความยากจน 
3.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  เสริมสร�างกิจการพาณิชย�และการลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย�         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลตําบลดอนหวาย 

เพื่อความเป&นระเบียบ
เรียบร�อยและเป&นตลาด
สดน	าซื้อ 
 

ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลตําบล      
ดอนหวาย  จํานวน    
1  แห	ง 

1,000,000   ตลาดสดเทศบาลตําบล
ดอนหวายมีความสะอาด  
มีความเป&นระเบียบ
เรียบร�อยและเป&นตลาด
สดน	าซื้อ 

 กอง
สาธารณสุข 

 
3. ยุทธศาสตร-  เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป#ญหาความยากจน 

3.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  เสริมสร�างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการอบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

เพื่อให�ประชาชนใน
ตําบลได�เข�าใจและนํา
แนวพระราชดําริไป
ปฏิบัติ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
ดอนหวายจํานวน   
100  คน 

30,000   ประชาชนเข�าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

สํานักปลัด 

 

 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร-  เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป#ญหาความยากจน 
3.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  ส	งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค�าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร�านค�าชุมชน         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการฝ(กอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ	ม
สตรีแม	บ�าน 

เพื่อให�กลุ	มสตรีแม	บ�านได�
ไปศึกษาถึงรูปแบบการ
ผลิตและการแปรรูปสนิค�า 

กลุ	มสตรีแม	บ�านในเขต
เทศบาลตําบล      
ดอนหวาย 

150,000 
 

  กลุ	มสตรีแม	บ�านสามารถ
นําความรู�ที่ได�มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ได� 

สํานักปลัด 

2 โครงการส	งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได�ประชาชน 

เพื่อให�ประชาชนใน
ตําบลดอนหวายได�มีการ
รวมกลุ	มประกอบอาชีพ 

เยาวชนหรือประชาชน
หรือผู�ที่ว	างงานหรือ
แม	บ�านในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวาย 

50,000   ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายมีความ
เป&นอยู	ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป&นเงินให�กับกลุ	ม
อาชีพต	าง ๆ ได�ใช�ในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ	มต	าง ๆ ที่อยู	ในเขต
เทศบาล 

 800,000  กลุ	มอาชีพต	าง ๆ ได�ใช�ใน
การประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

4 โครงการคุ�มครองผู�บริโภคและ
อาหารปลอดภัย (Food 
Safety) 

เพื่อเป&นการอบรมให�
ความรู�แก	ผู�ประกอบการ
ร�านขายอาหาร  และ
ประชาชนทั่วไปได�
บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 

ผู�ประกอบการร�านขาย
อาหาร  และประชาชน
ทั่วไป 

50,000   ผู�ประกอบการร�านขาย
อาหาร  และประชาชน
ทั่วไปได�บริโภคอาหารที่
สะอาด ถูกหลักอนามัย 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการส	งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สําหรับจ3ายเป<นค3าฝ>กอบรม
ให6ความรู6เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและศึกษาดูงาน
ของเกษตรกรในพื้นที่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล       
ดอนหวาย 

30,000 
 

  ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายมีความรู� 
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองส	งเสริม
การเกษตร 



3. ยุทธศาสตร-  เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป#ญหาความยากจน 
3.4  แนวทางการพัฒนาที่  4  สร�างความเข�มแข็งด�านการเกษตรกรรม / สินค�าชุมชน         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ศูนย�ข�าวชุมชนดอนหวาย 

เพื่อให�เกษตรกรของ
เทศบาลตําบลดอนหวาย
มีข�าวพันธ�ดีในการ
เพาะปลูก 
 

กลุ	มเกษตรกรของ
เทศบาลตําบลดอน
หวาย 

 100,000  เกษตรกรมีข�าวพันธ�ดีใน
การเพาะปลูกและเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

สํานักปลัด 

2 โครงการส	งเสริมวิชาการ
ทางการเกษตร 

เพื่อให�เกษตรกรเทศบาล
ตําบลดอนหวายมีความรู�
ทางการเกษตรมากขึ้น 

กลุ	มเกษตรกรของ
เทศบาลตําบลดอน
หวาย 

30,000   เกษตรกรเทศบาลตําบล
ดอนหวายมีความรู�ทาง
การเกษตรมากยิ่งขึ้น 

กองส	งเสริม
การเกษตร 

 
4. ยุทธศาสตร-  การอนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย	างยั่งยืน 

4.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต	างๆ   ในท�องถิ่นและชุมชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการค	ายเด็กและเยาวชน
สัมพันธ�อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ( หมู	ที่ 1 – 7 ) 
 

เพื่อให�ประชาชนทุก
ชุมชน ได�มีส	วนร	วมใน
การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

อาสาสมัครในการ    
อนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล�อมในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวาย  

50,000   มีการดูแลและอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในตําบลมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 



4. ยุทธศาสตร-  การอนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย	างยั่งยืน 
4.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและท�องถิ่น        

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มถังขยะให�มากขึ้น
ให�เพียงพอกับปริมาณ
ขยะและชดเชยกับ
ของเดิมที่ชํารุด 

เพิ่มถังขยะปIละ  
100 ใบ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 มีถังขยะที่เพิ่มขึ้นเพียงพอ
กับปริมาณขยะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
องค�รวม  

เพื่อจัดประชุมปะชาคม
เพื่อพัฒนาให�เป&น
ต�นแบบของการพัฒนา
ด�านจัดการขยะแบบองค�
รวม 

ทุกหมู	บ�านในเขต
เทศบาลตําบล      
ดอนหวาย 

15,000   หมู	บ�านสามารถพัฒนา
และเป&นต�นแบบของการ
พัฒนาด�านจัดการขยะ
แบบองค�รวมได� 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการดอนหวายเมืองสะอาด
ชุมชนน	าอยู	 ประจําปI 2558 

จ�างเหมาแรงงานทํา
ความสะอาดถนนสาย
หลักและสายรอง ตรอก
ซอย รางระบายน้ําและ
ดูแลสิ่งแวดล�อมใน
ชุมชน/หมู	บ�าน 

ทุกหมู	บ�านในเขต
เทศบาลตําบล      
ดอนหวาย 

50,000   ถนนสายหลักและสายรอง  
ตรอกซอย  รางระบายน้ํา
ในเขตเทศบาลตําบลดอน
หวาย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



4. ยุทธศาสตร-  การอนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย	างยั่งยืน 
4.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป_าไม�  การใช�ประโยชน�จากป_าไม�ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม        

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการปลูกป_าตามโครงการ  
800 ล�านกล�า 80  พรรษา    
มหาราชินี 

เพื่อเทิดพระเกียรติมหา
ราชินี 80 พรรษา 

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวาย 

20,000   เพื่อน�อมเกล�าฯ ถวายเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนม�พรรษา 80 พรรษา 

กองส	งเสริม
การเกษตร 

 

4. ยุทธศาสตร-  การอนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย	างยั่งยืน 
4.4  แนวทางการพัฒนาที่  4  การสนับสนุนและรณรงค�ประชาสัมพันธ�ให�ท�องถิ่นรักษ�สิ่งแวดล�อมและการประหยัดพลังงาน        

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการรณรงค�การประหยัด
พลังงานต	าง ๆ 

เพื่อให�ประชาชนใน
ท�องถิ่นมีส	วนร	วมในการ
ประหยัดพลังงานต	าง ๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล      
ดอนหวาย 
 

20,000 
 

  ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายมีการ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการรณรงค�ประหยัดน้ํา 
ประหยัดไฟลดการใช�พลังงาน 

เพื่อฝ(กอบรมให�ความรู�
แก	นักเรียนและเยาวชน 

จัดการฝ(กอบรมให�
ความรู�นักเรียนและ 
เยาวชน 
 

10,000   นักเรียนและเยาวชนรู�จัก
การประหยัดน้ํา ประหยัด
ไฟลดการใช�พลังงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 



5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุกจาก
บ�านนายช	วย  กําบังกาย  ถึง  
บ�านนางพูน  เนียมกลาง  (ชุมชน
ดอนหวาย หมู	  1 สามัคคี) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

ก	อสร�างถนนหินคลุก  
กว�าง  2.50 เมตร ยาว  
80.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก	อนบดทับ  0.12 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก  24.00  
ลบ.ม. 
 
 

 14,400  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

2 โครงการก	อสร�างรางระบายน้ํา
จากศาลากลางบ�านโนนตาคตถึง
ทุ	งนา (ชมชนดอนหวาย หมู	 1 
สามัคคี) 

เพื่อเป&นการระบาย
น้ําและลดป#ญหา
เรื่องน้ําท	วม 

รางระบายน้ํา คสล.  
0.30x1.00 เมตร พร�อม
ปKายโครงการ จํานวน 1 
ปKาย 

120,000   ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

3 โครงการก	อสร�างท	อระบายน้ํา
พร�อมบ	อพักเชื่อมถนนทางเข�า
อําเภอถึงสามแยกโนนตาคต 
(ชุมชนดอนหวาย หมู	 1 สามัคคี) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผลทาง
การเกษตร 

วางท	อ คสล. ขนาด 
0.60x1.00 เมตร รวม
ความยาว 50.00 เมตร 
พร�อมปKายโครงการ 
จํานวน 1 ปKาย 

 75,000  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 



5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหน�า
ตลาดดอนหวายถึงหน�าร�านวิริยะ 
(ชุมชนดอนหวาย หมู	 1 สามัคคี) 

เพื่อให�การสัญจร
บริเวณดังกล	าวได�
สะดวกยิ่งขึ้น 

ลงหินคลุก กว�าง 10.00 
เมตร ยาว  150.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

 

  90,000 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช	าง 

5 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุกจาก
บ�านนายลอยถึงโนนไร	พระ 
(ชุมชนดอนหวาย หมู	 1 สามัคคี) 

เพื่อให�การสัญจร
บริเวณดังกล	าวได�รับ
ความสะดวกมากขึ้น 

ถนนหินคลุก กว�าง 3.00 
เมตร ยาว 480.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก	อนบดทับ 
0.12 เมตร ปริมาณหิน
คลุก 172.80 เมตร 

76,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช	าง 

6 โครงการก	อสร�างถนน คสล. จาก
บ�านนายละเมิดถึงบ�านนายมนตรี 
(ชุมชนหนองจบกพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ถนน คสล. กว�าง
ประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 260.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พื้นที่ไม	น�อยกว	า 
780.00 ตร.ม.ไหล	ทางลง
ดินลูกรังข�างละ 0.50 
เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 ปKาย 

 386,500  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 



 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

7 โครงการวางท	อระบายน้ําพร�อม
บ	อพักพร�อมเปลี่ยนขนาดท	อให�
ใหญ	ขึ้นจากบ�านนายสุพรรณ� ถึง
บ�านนางสมพร (ชุมชนหนอง
หวายสามัคคี) 

เพื่อเป&นการระบาย
น้ํา  ลดป#ญหาเรื่อง
น้ําท	วม 

วางท	อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø0.40x1.00 
เมตร พร�อมบ	อจํานวน  
33  บ	อ พร�อมฝา คสล. 
รวมความยาว 200 เมตร 
พร�อมปKายโครงการ
จํานวน 1 ปKาย 

 430,000  ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

 8 โครงการก	อสร�างท	อระบายน้ํา
จากโรงเรียนบ�านดอนหวายถึง
บ�านนายบุญเลิศ (ชุมชนหนอง
หวายสามัคคี) 

เพื่อเป&นการระบาย
น้ําลดป#ญหาเรื่องน้ํา
ท	วม 

วางท	อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø0.30x1.00 
เมตร  พร�อมบ	อพัก 
พร�อมฝา คสล.รวมความ
ยาว 90.00 เมตร พร�อม
ปKายโครงการ จํานวน 1 
ปKาย 

 135,000  ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

9 โครงการก	อสร�างท	อระบายน้ํา
จากบ�านนายบัญญัติถึงถนน
มิตรภาพ ผ	านบ�านนายพรม  ตัน
กลาง (ชุมชนหนองหวายสามัคคี) 

เพื่อเป&นการระบาย
น้ําลดป#ญหาเรื่องน้ํา
ท	วม 

วางท	อระบายน้าํ คสล. 
ขนาด Ø0.30x1.00 เมตร  
พร�อมบ	อพัก พร�อมฝา 
คสล.รวมความยาว 
120.00 เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 ปKาย 

  180,000 ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 



 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

10 โครงการก	อสร�างรางระบายน้ํา  
จากบ�านนางสาคร  ลงทุ	งนา 
(ชุมชนหนองหวายสามัคคี) 

เพื่อเป&นการระบาย
น้ําลดป#ญหาเรื่อง 
น้ําท	วม 

วางท	อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø 0.30x1.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร 

 

 13,500  ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

11 โครงการก	อสร�างถนน คสล.สาม
แยกบ�านนายสมบุญ  อุดมชุม – 
บ�านนางสาวเหรียญ  จุ	มกลาง 
(ชุมชนหนองหวายสามัคคี) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ถนน คสล. ปริมาณ 
กว�างประมาณ 3.00 
เมตร ยาวประมาณ 
316.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร�อมวางท	อ
ระบายน้ําลอดใต�ถนน 
จํานวน 2 จุด จุดละ 4 
ท	อน พร�อมปKายโครงการ 
จํานวน 1 ปKาย 

 529,000  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 12 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุกจาก
บ�านนางสงวนถึงบึงถนนหัก 
(ชุมชนหนองหวายสามัคคี) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ขนาดกว�างประมาณ 
3.00 เมตร ยาวประมาณ 
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก	อนบดทับ 0.12 เมตร 

 19,000  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- 
เป/าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ 
) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

13 โครงการก	อสร�างถนนดิน จาก
โรงสี SML ไปค	ายลูกเสือเดิม 
(ชุมชนหนองตะครองสันติสุข) 

เพื่อให�การสัญจร
บริเวณดังกล	าวได�
สะดวกมากขึ้น 

ถมดินกว�างประมาณ 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
425.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม	น�อย
กว	า 1,200 ตร.ม. 
ปริมาตร 600.00 ลบ.ม. 
 

 98,000  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

14 โครงการวางท	อระบายน้ําจาก
หน�าบ�านนายดวนถึงบ�านนาย
ธวงค� (ชุมชนหนองตะครองสันติ
สุข) 

เพื่อเป&นการระบาย
น้ําและลดป#ญหาน้ํา
ท	วม 

วางท	อระบายน้ํา ขนาด 
Ø 1.00 เมตร พร�อมบ	อ
พักจํานวน 42 บ	อ พร�อม
ฝา คสล. ความยาวรวม 
648 เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 ปKาย 

  702,000 ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

15 โครงการก	อสร�างถนน คสล. จาก
บ�านนางปe – บ�านนายสง	า (ชุมชน
หนองตะครองสันติสุข) 

เพื่อให�ประชาชน
ที่มาติดต	อราชการ
ได�รับความสะดวก 

ถนน คสล. กว�าง
ประมาณ 2.50 เมตร 
ยาวประมาณ 24.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 30,000  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  

5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- 
เป/าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ 
) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

16 โครงการก	อสร�างถนน คสล. 
จากบ�านนายเที่ยงถึงบ�านนาย
สําราญ (ชุมชนโนนมะกอกร	วม
ใจพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

ก	อสร�างถนน คสล. 
ขนาดกว�างประมาณ 
4.00 เมตร  ยาว
ประมาณ 105.00 เมตร  
หนา 0.15 ม.  หรือมี
พื้นที่ก	อสร�างไม	น�อย
กว	า 420.00 ตร.ม.  
ปริมาตร 63.00 ลบ.ม. 
ไหล	ทางลงลูกรังข�างละ 
0.50 เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 
ปKาย 
 

 210,000  ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

กองช	าง 

17 โครงการก	อสร�างรางระบายน้ํา 
คสล. จากคลองส	งน้ําถึงอ	างเก็บ
น้ํา (ชุมชนโนนมะกอกร	วมใจ
พัฒนา) 

เพื่อเป&นการระบายน้ําลด
ป#ญหาเรื่องน้ําท	วม 

รางระบายน้ํา คสล. 
กว�าง 5.00 เมตร ยาว 
98.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 
ปKาย 

147,000   ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  

5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- 
เป/าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

18 โครงการก	อสร�างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ�านนางยุพินถึงคลอง
ส	งน้ําทิศเหนือ (ชุมชนโนน
มะกอกร	วมใจ) 

เพื่อเป&นการระบายน้ําลด
ป#ญหาเรื่องน้ําท	วม 

รางระบายน้ํา คสล. 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 
250.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 
ปKาย 
  

375,000   ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

 

กองช	าง 

19 โครงการก	อสร�างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ�านนายชาติถึงบ�าน
นางจันทรา (ชุมชนโนนมะกอก
ร	วมใจพัฒนา) 

เพื่อเป&นการระบายน้ําลด
ป#ญหาเรื่องน้ําท	วม 

รางระบายน้ํา คสล. 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 
ปKาย  
 

 75,000  ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

 

กองช	าง 

20 โครงการก	อสร�างถนน คสล. 
จากบ�านนางทิพย�พาวรรณ ถึง
บ�านนางนุ	น (ชุมชนโนนมะกอก
ร	วมใจพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

คสล. กว�างประมาณ 
3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม	น�อยกว	า 240.00  
ตร.ม. 
 

135,000   ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  

5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

21 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุก
จากถนน คสล.ถึงบ�านนางอยู	 
(ชุมชนโนนมะกอกร	วมใจพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

ถนนหินคลุก กว�าง
ประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 50.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร 
คิดเป&นปริมาตรหินคลุก 
18.00 ลบ.ม. พื้นที่ไม	
น�อยกว	า 150.00 ตร.ม. 

 9,000  ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

กองช	าง 

22 โครงการก	อสร�างถนนดิน หลัง
บ�านยายอุfย  แปรงกลาง (ชุมชน
หนองบงสามัคคี) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

ถนนดิน  กว�าง  4.00 
เมตร ยาว  375.00 
เมตร หนาเฉลี่ยก	อนบด
ทับ  0.30  เมตร พื้นที่
ไม	น�อยกว	า 1,500.00 
ตร.ม. ปริมาตร 450.00 
เมตร 

 31,500  ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

กองช	าง 

23 โครงการก	อสร�างถนนดิน บ�าน
นางน�อย  แปรงกลาง (ชุมชน
หนองบงสามัคคี) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลทางการเกษตร 

ถนนดิน กว�าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก	อนบดทับ 
0.30 เมตร 

  16,800 ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  

5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

24 โครงการก	อสร�างถนนดิน จาก
หลังบ�านยายอุfยถึง กม. 14 

เพื่อให�การสัญจรและขน
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดิน กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร หนาเฉลี่ยก	อนบด
ทับ 1.00 เมตร พร�อม
วางท	อ 3 จุด 
 

79,450   ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได�สะดวก 
 

กองช	าง 

25 โครงการก	อสร�างถนนดินจาก
บ�านนายประกอบถึงถนนคอ
เกลา (ชุมชนหนองบงสามัคคี) 

เพื่อให�การสัญจรและขน
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดิน กว�าง 6.00 
เมตร ยาว  500.00 
เมตร หนาเฉลี่ยก	อนบด
ทับ 1.50 เมตร พื้นที่ไม	
น�อยกว	า 3,000.00 ตร.
ม. ปริมาตร 4,500 ลบ.
ม.  พร�อมปKายโครงการ 
จํานวน 1 ปKาย 
 

315,000   ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได�สะดวก 
 

กองช	าง 

26 โครงการก	อสร�างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ�านนายหนุ	มถึงบ�าน
นายแตfว (ชุมชนหนองบง
สามัคคี) 

เพื่อเป&นการระบายน้ําลด
ป#ญหาเรื่องน้ําท	วม 

รางระบายน้ํา คสล. 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลึก  0.50 
เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 ปKาย 

 400,000  ไม	เกิดป#ญหาน้ําท	วมขังใน
พื้นที่ 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

27 โครงการก	อสร�าง ถนน คสล. 
จากแยกบ�านนางนารีถึงบ�าน
นายอินทร� (ชุมชนดอนตะแบง
พัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

ถนน คสล. กว�าง
ประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม	น�อยกว	า 
1,320.00  ตร.ม. 
ปริมาตร 198.00 ลบ.ม. 
ไหล	ทางลงลูกรังข�างละ 
0.50 เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 
ปKาย 
 

 663,000  ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 
 

กองช	าง 

28 โครงการก	อสร�างถนน คสล. 
สายเข�าบ�านนางมา (ชุมชนดอน
ตะแบงพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

ถนน คสล. กว�าง
ประมาณ 4.00 เมตร 
ยาว  360.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร�อม
ปKายโครงการ จํานวน 1 
ปKาย 
 

 720,000  ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 
 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

29 โครงการก	อสร�างถนนดิน ศาล
ตาปู_ถึงบ�านนายเที่ยง (ชุมชน
ดอนตะแบงพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

 

ก	อสร�างถนนดินขนาด
กว�าง  4.00 เมตร  ยาว 
340.00 ม. หนาเฉลี่ย 
ก	อนบดทับ 0.50  เมตร  
หรือมีพื้นที่ก	อสร�างไม	
น�อยกว	า1,360.00 ตร.
ม. ปริมาตร 680.00   
ลบ.ม. พร�อมปKาย
โครงการจํานวน 1 ปKาย 

102,000   ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

 

กองช	าง 

30 โครงการก	อสร�างถนนดิน จาก
บ�านนายสดไปทุ	งนาตําบลใหม	 
(ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจรและ
ขนพืชผลการเกษตร 

 

ถนนดิน กว�าง 4.00 
เมตร ยาว 480.00 
เมตร  สูง 1.00 เมตร 

119,000   ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได�สะดวก
มากขึ้น 

 

กองช	าง 

 
 
 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

31 โครงการก	อสร�างถนน คสล. จาก
บ�านนางนารี ถึง บ	อน้ํา รพช. 
(ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

ถนน คสล. กว�าง
ประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม	น�อยกว	า 
1,320.00 ตร.ม. 
ปริมาตร 198.00 ลบ.ม. 
ไหล	ทางลงลูกรังข�างละ 
0.50 เมตร พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 ปKาย 

  660,000  ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

32 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุกจาก
บ�านนายตี๋ ถึงบ�านนายสด (ชุมชน
ดอนตะแบงพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

ถนนหินคลุก กว�าง 4.00 
เมตร  ยาว  264.00
เมตร   

 81,100   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

33 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุกจาก
บ�านนายสมหวังถึงบ�านนายสด 
(ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

ถนนหินคลุก กว�าง 4.00 
เมตร  ยาว  222.00 
เมตร   

 53,280   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

34 โครงการก	อสร�างถนน คสล. สาย
สามแยกบ�านนายสมพงษ� ดูกลาง 
– สามแยกสระน้ํา รพช. 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 
 

ก	อสร�างถนน คสล. ขนาด
กว�างประมาณ  5.00 
เมตร ยาวประมาณ  
156.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ก	อสร�าง
ทั้งหมดไม	น�อยกว	า  
780.00 ตร.ม.  ช	วง ม. 
0+011 วางท	อระบายน้าํ
ลอดใต�ถนน คสล. ท	อ
คอนกรีตไม	เสริมเหล็ก 
ปากรับราง ขนาด Ø 
0.60x1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 7.00 เมตร 
พร�อมบ	อพัก คสล.  2 บ	อ 
ไหล	ทางลงดินลูกรังกว�าง
ข�างละประมาณ 0.50 
เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลดอนหวายกําหนด  
พร�อมปKายโครงการ 
จํานวน 1 ปKาย 

472,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

35 โครงการปรับปรุงซ	อมแซมถนน 
คสล. สายสี่แยกทางหลวง
หมายเลข 2067 – สี่แยกบ�าน
นายเฉลียว นันกลาง 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

ขนาดกว�างประมาณ  5.00 
เมตร  ยาวประมาณ  28.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม	น�อยกว	า  140 
ตร.ม.  ตามแบบเทศบาล
ตําบลดอนหวายกําหนด 

96,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

36 โครงการปรับปรุงซ	อมแซมถนน 
คสล. สายสามแยกบ�านนายแจ�ง  
เกียรติกลาง – สามแยกประปา
ดอนตะแบง 

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

จุดที่ 1 ขนาดกว�างประมาณ  
5.00  เมตร  ยาวประมาณ  
18.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร 
จุดที่ 2  ขนาดกว�าง
ประมาณ  5.00  เมตร  ยาว
ประมาณ  16.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
จุดที่ 3  ขนาดกว�าง
ประมาณ  5.00  เมตร  ยาว
ประมาณ  5.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม	
น�อยกว	า 195.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลดอน
หวายกําหนด  พร�อมปKาย
โครงการ  จํานวน   1  ปKาย 
 

155,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

37 โครงการซ	อมแซมถนน คสล. สาย
แยกมิตรภาพ – โรงเรียนบ�านโนน
มะกอก  

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

ระยะทาง  800 เมตร  
จํานวน  14 จุด  คอนกรีต
หนา 0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม	น�อยกว	า 277.25  
ตร.ม.  ตามแบบเทศบาล
ตําบลดอนหวายกําหนด  
พร�อมปKายโครงการ จํานวน  
1  ปKาย 

194,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

38 โครงการซ	อมแซมถนน คสล. สาย
บ�านโนนมะกอก    

เพื่อใช�ในการสัญจร
และขนพืชผล
การเกษตร 

 

ระยะทาง  1,000 เมตร  
จํานวน  15  จุด  คอนกรีต
หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม	น�อยกว	า  712.50  
ตร.ม.  ตามแบบเทศบาล
ตําบลดอนหวายกําหนด  
พร�อมปKายโครงการ จํานวน  
1  ปKาย 

480,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

 

กองช	าง 

 
 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

39 โครงการปรับภูมิทัศน�หน�าวัด
โนนมะกอก  หมู	ที่ 5  ต.ดอน
หวาย  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 

เพื่อให�ประชาชนที่มา
ติดต	อราชการได�รับ
ความสะดวก 

เทพื้นคอนกรีต  ขนาด
กว�างประมาณ  4.30 – 
12.10 ม.  ระยะทางยาว
ประมาณ 143.53 ม.  
รวมพื้นที่ไม	น�อยกว	า  
1,254.09 ตร.ม.  พร�อม
ปKายโครงการ  จํานวน 1 
ปKาย  ตามแบบที่
เทศบาลตําบลดอนหวาย
กําหนด 
 

689,400   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรได�สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร-   การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การสาธารณูปโภคและการก	อสร�างอื่น ๆ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1  โครงการขยายเขตไฟฟKาสายบ�าน
นางสุดใจ  ต	อจุดเดิม 
( ชุมชนหนองจบพัฒนา ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว  120.00 ม. 

 25,500  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

2  โครงการขยายเขตไฟฟKา สาย
คอกหมู สท.อุดมเดช  ตลอดสาย 
( ชุมชนหนองจบพัฒนา ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว  500.00 ม. 

 110,500  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟKา  บ�าน
นางเหรียญ  ( ชุมชนหนองหวาย
สามัคคี) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว  175.00 ม. 

 37,500  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

4  โครงการขยายเขตไฟฟKาจากบ�าน
นางสงวนถึงบึงถนนหัก 
( ชุมชนหนองหวายสามัคคี) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว  210.00 ม. 

 60,000  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร-   การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การสาธารณูปโภคและการก	อสร�างอื่น ๆ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

5  โครงการขยายเขตไฟฟKาจากโรงสี 
SML ไปบ�านนายเลื่อน   
วังกลาง( ชุมชนหนองตะครอง
สันติสุข ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว  440.00 ม. 

 82,500  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟKาจากบ�าน
นายธวงค� ไปเขตตําบลใหม	 
( ชุมชนหนองตะครองสันติสุข ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว 1,000.00 ม. 

 250,000  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟKา จากบ�าน
นายโพธิ์ถึงบ�านนางปราณี 
 ( ชุมชนหนองตะครองสันติสุข ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว  76.00 ม. 

 30,000  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

8  โครงการขยายเขตไฟฟKาจาก
ศาลาประชาคมถึงถนนสมอ 
( ชุมชนหนองบงสามัคคี ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว   500.00 ม. 
พร�อมปKายโครงการ 1 
ปKาย 

 117,000  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การสาธารณูปโภคและการก	อสร�างอื่นๆ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

9  โครงการขยายเขตไฟฟKาจากบ�าน
นางนารีถึงบ	อน้ํา รพช. 
( ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว   330.00 ม. 

 90,000  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

10  โครงการขยายเขตไฟฟKาจากบ�าน
นางสังวาลย�ถึงบ�านนายสมหวัง 
( ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว   515.00 ม. 

 130,000  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

11  โครงการขยายเขตไฟฟKาจากบ�าน
นายเลิศ - ถนนสมอ 
( ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา ) 

เพื่อให�ประชาชนได�
มีไฟฟKาใช�อํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนขยายเขตไฟฟKา
ความยาว   350.00 ม. 

 76,500  ประชาชนมีไฟฟKาใช�ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช	าง 

12 โครงการก	อสร�างถนนหินคลุกจาก
คอกหมูกํานันเก็บ  ถึงอ	างน้ํา
ตําบลใหม	 ( ชุมชนบุ	งตะแบง
พัฒนา ) 

เพื่อใช�ในการสัญจร
ระหว	างตําบล     
และขนพืชผล
การเกษตร 

ถนนหินคลุก กว�าง 3.00 ม. 
ยาว 1,080.00 ม. หนา 
เฉลี่ยก	อนบดทับ  0.12 ม.  
คิดเป&นปรมิาตรหินคลุก 
388.80 ม3  พร�อมปKาย
โครงการ 1 ปKาย 

190,300   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรระหว	างตําบลได�
สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การก	อสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต	อระหว	างองค�กรปกครองส	วนท�องถิ่นอื่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก	อสร�างถนน คสล. (สาย
ถนน คสล. แยกบ�านดอนหวาย 
หมู 2  – บ�านดอนขวาง ม.8  )   

เพื่อใช�ในการสัญจร
ระหว	างตําบลและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ก	อสร�างถนน คสล. 
ขนาดกว�างประมาณ 
5.00 ม.  ยาวประมาณ 
200.00 ม.  ยาว
ประมาณ  525.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  มีปIก 
คสล. ด�านซ�าย/ขวา รวม
พื้นที่ก	อสร�างทั้งหมดไม	
น�อยกว	า  2,697.00  
ตร.ม.  ไหล	ทางลงดิน
ลูกรัง กว�างข�างละ
ประมาณ  0.50  เมตร 
ตามแบบที่เทศบาลตําบล
ดอนหวายกําหนด  
พร�อมปKายโครงการ  
จํานวน 1 ปKาย   
 
 

1,473,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรระหว	างตําบลได�
สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
 
5. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 5.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การก	อสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต	อระหว	างองค�กรปกครองส	วนท�องถิ่นอื่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

2 โครงการก	อสร�างถนน คสล. สาย
สามแยกประจักษ�  รักไทย – สาม
แยกบ�านเกรา ต.ใหม	 

เพื่อใช�ในการสัญจร
ระหว	างตําบลและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ก	อสร�างถนน คสล. 
ขนาดกว�างประมาณ 
5.00 ม.  ยาวประมาณ 
1,035.00 ม.  ยาว  หนา 
0.15  เมตร  รวมพื้นที่
ก	อสร�างทั้งหมดไม	น�อย
กว	า  5,175.00  ตร.ม.  
ไหล	ทางลงดินลูกรัง 
กว�างข�างละประมาณ  
0.50  เมตร  ตามแบบที่
เทศบาลตําบลดอนหวาย
กําหนด  พร�อมปKาย
โครงการ จํานวน 1 ปKาย   
 
 

2,926,000   ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรระหว	างตําบลได�
สะดวกมากขึ้น 

กองช	าง 

 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 
 6.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการมอบทุนการศึกษา
นักเรียนเรียนดีแต	ยากจน 
 

เพื่อให�นักเรียนที่เรียนดี
แต	ยากจนได�รับ
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษา
ต	อในระดับที่สูงขึ้น 

จํานวนนักเรียน ที่เรียน
ดีแต	ยากจน  ทั้ง 8 
ชุมชน    

 70,000 
 

 
 

นักเรียนที่เรียนดีแต	
ยากจนได�รับทุนการศึกษา
ระดับที่สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการศึกษาแหล	งเรียนรู�นอก
สถานศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กวัดดอนหวาย 

เพื่อให�เด็กเล็กได�เรียนรู�
จากสถานที่จริง 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนหวาย 

20,000   เด็กสามารถปรับตนเองได�
จากการเรียนรู�สถานที่จริง 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการศึกษาดูงานศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กตัวอย	างของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนหวาย 
 

เพื่อให�คณะกรรมการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
ได�ไปศึกษาศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กตัวอย	างและนํา
กลับมาพัฒนาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
หวายต	อไป 

คณะกรรมการศูนย�และ
ผู�บริหาร ของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
หวาย 

25,000   สามารถนํามาพัฒนาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
หวายให�พัฒนาต	อไป 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดประชุมผู�ปกครอง
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
หวาย 

เป&นการรับฟ#งความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยน
ความคิดของผู�ปกครอง 

ผู�ปกครองของศูนย�เด็ก
เล็กวัดดอนหวาย 

5,000   สามารถนําแนวความคิด
มาพัฒนาศูนย�เด็กเล็กวัด
ดอนหวาย 

ก��

ก����ก	� 

 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 
 6.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การจัดการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดงานวันไหว�ครูของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย 
 

เพื่อเป&นการรําลึกถึง
พระคุณของครู 

นักเรียนประจําศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
หวาย  

5,000  
 

 
 

เด็กนักเรียนประจําศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
หวาย  รําลึกในพระคุณ
ของครู  และมีการ
แสดงออกในกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบล
ดอนหวาย 

เพื่อเป&นการจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลดอน
หวาย 

นักเรียน  และเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบล
ดอนหวาย 

50,000   นักเรียนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตําบลดอน
หวาย  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 
 6.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การสังคมสงเคราะห�  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู�ด�อยโอกาส  และผู�ติดเชื้อ  HIV จัดให�มีและเพิ่มศักยภาพศูนย�พัฒนาเด็ก         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  
ผู�พิการ  ผู�ด�อยโอกาส  และผู�
ยากไร�   
 

เพื่อให�ผู�สูงอายุ ผู�พิการ  
ผู�ด�อยโอกาส  และผู�
ยากไร�  ได�รับสวัสดิการ
และความเป&นอยู	ที่ดีขั้น 

ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  
ผู�ด�อยโอกาส  และผู�
ยากไร�ในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวาย 

4,700,000   ผู�สูงอายุ ผู�พิการ  
ผู�ด�อยโอกาส และผู�ยากไร�   
มีความเป&นอยู	ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการช	วยเหลือผู�ติดเชื้อเอดส�  
 

เพื่อให�ผู�ติดเชื้อเอดส�
ได�รับสวัสดิการและความ
เป&นอยู	ที่ดีขึ้น 

ผู�ติดเชื้อเอดส�ในเขต
เทศบาลตําบลดอนหวาย 

12,000 12,000 12,000 ผู�ติดเชื้อเอดส�มีความ
เป&นอยู	ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันผู�สูงอายุ
เทศบาล 
 

เพื่อให�ผู�สูงอายุทั้ง
ตําบลได�รับการดูแลเอา
ใจใส	จากสังคม 

ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายทุกคน 

80,000   ผู�สูงอายุทั้งตําบลได�รับการ
ดูแลเอาใจใส	จากสังคม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห	งชาติ 
 

เพื่อให�เด็กได�เข�าร	วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห	งชาติกล�าแสดงออก 

เด็กในพื้นที่เทศบาล
ตําบลดอนหวาย 

80,000   เด็กในตําบลกล�าที่
แสดงออกและเข�าร	วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอาหารเสริม (นม ) 
โรงเรียนบ�านดอนหวายและ
โรงเรียนบ�านโนนมะกอก 

เพื่อให�เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาลได�ดื่มนม
อย	างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ�านดอนหวายและ
โรงเรียนบ�าน 
โนนมะกอก 

305,760   เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 
 6.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การสังคมสงเคราะห�  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู�ด�อยโอกาส  และผู�ติดเชื้อ  HIV จัดให�มีและเพิ่มศักยภาพศูนย�พัฒนาเด็ก         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการอาหารเสริม ( นม ) 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย 
 

เพื่อให�เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาลได�ดื่มนม
อย	างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนหวาย 

129,360   เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงทุกคน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ�าน
ดอนหวายตามโครงการอุดหนุน
ค	าอาหารกลางวัน 
( โรงเรียนบ�านดอนหวาย ) 

เพื่อเด็กนักเรียนได�รับ
บริโภคอาหารอย	าง
เพียงพอ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ�านดอนหวาย   

392,000   เด็กนักเรียนได�รับบริโภค
อาหารอย	างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ�าน
โนนมะกอกตามโครงการ
อุดหนุนค	าอาหารกลางวัน 
( โรงเรียนบ�านโนนมะกอก ) 

เพื่อเด็กนักเรียนได�รับ
บริโภคอาหารอย	าง
เพียงพอ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ�านโนนมะกอก 

280,000   เด็กนักเรียนได�รับบริโภค
อาหารอย	างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการอาหารกลางวันให�กับ
เด็กนักเรียนในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเด็กนักเรียนได�รับ
บริโภคอาหารอย	าง
เพียงพอ 

เด็กนักเรียนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนหวาย 

369,600   เด็กนักเรียนได�รับบริโภค
อาหารอย	างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจ�างนักเรียน / 
นักศึกษาทํางาน 

เพื่อให�เด็กนักเรียน
นักศึกษาใช�เวลาว	างให�
เกิดประโยชน� 

นักเรียนนักศึกษาใน
เขตพื้นที่ 

60,000   เด็กนักเรียนนักศึกษาใช�
เวลาว	างให�เกิดประโยชน� 

สํานักปลัด 

 

 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 
 6.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  การสังคมสงเคราะห�  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู�ด�อยโอกาส  และผู�ติดเชื้อ  HIV จัดให�มีและเพิ่มศักยภาพศูนย�พัฒนาเด็ก         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

11 โครงการอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เป&นค	าใช�จ	ายในการจ�างเหมารถ  
รับ – ส	ง เด็กเล็กไปกลับ
โรงเรียน 
 

เพื่อให�เด็กเล็กที่มีฐานะ
ยากจนได�มีรถรับ – ส	ง 
ไปกลับโรงเรียน 

เด็กเล็กที่มีฐานะ
ยากจน 

60,000   เด็กเล็กที่มีฐานะยากจนได�
มีรถรับ – ส	ง ไปกลับ
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการขยายผลอาสาสมัคร
ดูแลผู�สูงอายุ 

เพื่อให�อาสาสมัครเข�า
ไปดูแลผู�สูงอายุใน
ชุมชนของตนเอง 

อาสาสมัครจํานวน 5 
คน ค	าตอบแทนคนละ  
600 บาท/เดือน 

36,000   ผู�สูงอายุได�รับการดูแลเอา
ใจใส	อย	างดีส	งผลให�มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

13 โครงการก	อสร�างลานกีฬา
สําหรับผู�พิการ 

เพื่อให�ผู�พิการได�มี
สถานที่ในการออก
กําลังกาย 

ผู�พิการในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวาย 

 300,000  ผู�พิการในเขตเทศบาลมี
สุขภาพที่ดี 

กองช	าง 

14 โครงการส	งเสริมสุขภาพจิต
ผู�สูงอายุ 

เพื่อเป&นการให�ความรู�
ผู�สูงอายุเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายมี
ความรู�เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 

30,000   ผู�สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 
 6.3  แนวทางการพัฒนาที่  3  การสนับสนุนส	งเสริมความเป&นเลิศด�านกีฬา  กีฬาแห	งชาติ  และการสนับสนุนส	งเสริมกีฬานานาชาติ         
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการจัดการแข	งขันกีฬา
ประชาชน  
 

เพื่อให�ประชาชนในหมู	
ที่ 1 – 7 ได�มีการ
แข	งขันกีฬาเพื่อสร�าง
ความสามัคคี 

ประชาชนในตําบล 
ดอนหวาย 

200,000 
 

  ประชาชนที่เข�าร	วม
กิจกรรมมีความสามัคคี
และมีสุขภาพที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส	งนักกีฬาของสมาชิก
ศูนย�กีฬาตําบลดอนหวายเข�า
ร	วมแข	งขัน 

เพื่อให�สมาชิกศูนย�กีฬา
เทศบาลตําบลดอนหวาย
ได�มีโอกาสเข�าร	วม
แข	งขันในกีฬาต	าง ๆ 

สมาชิกศูนย�กีฬา
เทศบาลตําบล       
ดอนหวาย 

15,000   สมาชิกศูนย�กีฬาตําบล
ดอนหวายได�มีโอกาสเข�า
ร	วมแข	งขันในกีฬาต	าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ�กีฬา
หมู	บ�าน / ชุมชน 

เพื่อจัดหาอุปกรณ�กีฬา
ต	าง ๆ ให�กับหมู	บ�าน/ 
ชุมชน 

อุปกรณ�กีฬาชนิดต	าง ๆ 
เช	น  ลูกฟุตบอล  
ตะกร�อ ฯลฯ 

80,000   เยาวชนในหมู	บ�านได�ใช�
เวลาว	างให�เกิดประโยชน� 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดซื้อเครื่องออก 
กําลังกาย  จํานวน  2   ชุด 

เพื่อส	งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในการออก
กําลังกาย 

เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�ง  จํานวน  2  
ชุดๆละไม	น�อยกว	า 
 4 ตัว 

200,000   ประชาชนมีเครื่องออก
กําลังกายและมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

 กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.4  แนวทางการพัฒนาที่  4  การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ํา        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการฝ(กทบทวนและศึกษาดู
งานของอาสาสมัครปKองกันภัย
ฝ_ายพลเรือน   ( อปพร. ) 

เพื่อให�มีอาสาสมัครปKองกัน
ภัยฝ_ายพลเรือนได�ฝ(ก
ทบทวนความรู�ต	าง ๆ  

อาสาสมัครปKองกันภัย
ฝ_ายพลเรือน  จํานวน 
80  คน                

150,000 
 

  มีอาสาสมัครปKองกันภัย
ฝ_ายพลเรือน ดูแลชุมชน
และสังคม            

สํานักปลัด 

2 โครงการปKองกันและระงับ
อัคคีภัยภายในชุมชน 

เพื่อให�ความรู�แก	
ประชาชนและจัดซื้อถัง
เคมีดับเพลิงประจํา
ชุมชน 

ประชาชนผู�นําชุมชน
และจัดซื้อถังเคมี
ดับเพลิงทุกชุมชน 

50,000   เยาวชนมีความรู�เกี่ยวกับ
วินัยจราจรเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงค�ปKองกันแก�ไข
ป#ญหาอุบัติเหตุจราจรใน
เทศกาลวันสําคัญ 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยการขับขี่
ยวดยานพาหนะในช	วง
เทศกาลสําคัญ 

ตั้งจุดให�บริการ
ประชาชน   

100,000 
 

  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่มาก
ขึ้น 
 

สํานักปลัด 

4 โครงการฝ(กเชิงปฏิบัติการช	วย
ฟmnนคืนชีพ 

เพื่อให�ความรู�ในเรื่อง
เกี่ยวกับการช	วยเหลือผู�
ประสบอุบัติเหตุในเขต
เทศบาล 

อสม.  อปพร.  และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล 

20,000   ประชาชนผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�ในเรื่อง
เกี่ยวกับการช	วยเหลือผู�
ประสบอุบัติเหตุมากขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการเสริมสร�างความรัก
ความสามัคคีของประชาชน
ตําบลดอนหวาย 

เพื่อเป&นการเสริมสร�าง
ความรัก ความสามัคคี
ของประชาชนตําบล
ดอนหวาย 

อสม.  อปพร.  และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล 

50,000   ผู�เข�ารับการอบรมมีความ
รัก ความสามัคคีภายใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 

 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.5  แนวทางการพัฒนาที่  5  การสาธารณสุข  การสร�างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการปKองกันและควบคุมโรคติดต	อ / โรคระบาดและโรคไม	ติดต	อ  การฟmnนฟูสุขภาพของ
ประชาชน        

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการส	งเสริมการสร�างเสริม
สุขภาพ 
 

เพื่อส	งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในหมู	ที่      
1 – 7  

ประชาชนที่เข�าร	วม
โครงการ  จํานวน  
200  คน 

20,000 
 

  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการเฝKาระวังและปKองกัน
โรคพิษสุนัขบ�าตําบลดอนหวาย 

เพื่อให�ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ�า 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ�าทุกคน 

50,000 
 

  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให�ผู�ประกอบการมี
ความรู�เรื่องอาหาร
ปลอดภัย 

ผู�ประกอบการ
ร�านอาหารในเขต
เทศบาลตําบล 
ดอนหวาย 

50,000   ผู�ประกอบการมีความรู�
เรื่องอาหารปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการสุขภาพจิตชุมชนเพื่อ
สร�างครอบครัวอบอุ	นสู	ความสุข
และความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิต 

เพื่อให�ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพจิตที่
ดี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวาย 

10,000   ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพจิตที่ดี 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.5  แนวทางการพัฒนาที่  5  การสาธารณสุข  การสร�างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการปKองกันและควบคุมโรคติดต	อ / โรคระบาดและโรคไม	ติดต	อ  การฟmnนฟูสุขภาพของ
ประชาชน        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการฝ(กอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ( อสม.) และ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให� อสม.ในเขตตําบลดอน
หวายได�มีการความรู�เพิ่มมาก
ขึ้น 

อสม.ในเขตตําบล 200,000 
 

  อสม.มีความรู�และให�ความ
ช	วยเหลือประชาชนอย	างดี 

กอง 
สาธารณสุข  

6 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด�าน
สาธารณสุขในการแก�ป#ญหา
ต	าง ๆ ในชุมชน 

จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให�หมู	บ�าน
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายทุก
หมู	บ�าน 

105,000   ประชาชนสามารถแก�ไข
ป#ญหาสาธารณสุขใน
หมู	บ�านได� 

กอง 
สาธารณสุข 

7 โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท�องถิ่น 

เพื่อสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท�องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวาย 

80,000   ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลดอนหวายมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

8 โครงการจัดระบบ
การแพทย�ฉุกเฉินประจํา
ตําบล 

เพื่อจ	ายเป&นค	าอบรมเพิ่มพูน
ความรู�ในระบบการแพทย�
ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวาย 

60,000   ประชาชนชาวดอนหวายมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.5  แนวทางการพัฒนาที่  5  การสาธารณสุข  การสร�างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการปKองกันและควบคุมโรคติดต	อ / โรคระบาดและโรคไม	ติดต	อ  การฟmnนฟูสุขภาพของ
ประชาชน        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

9 โครงการจัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู�ประกอบ
กิจการโรงฆ	าสัตว�  

เพื่อจ	ายเป&นค	าอบรมให�ความรู�
แก	ผู�ประกอบกิจการโรงฆ	าสัตว� 

ผู�ประกอบกิจการโรง
ฆ	าสัตว�  และผู�นํา
ท�องถิ่น 

15,000   ผู�ประกอบกิจการโรงฆ	า
สัตว�  และผู�นําท�องถิ่นมี
ความรู�เกี่ยวกับโรงฆ	าสัตว�
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

10 โครงการควบคุมและ
ปKองกันโรคเอดส� 
 

เพื่อจ	ายเป&นค	าอบรมให�ความรู�
แก	กลุ	มแกนนํา นักเรียน อสม. 
ผู�นําชุมชนและประชาชนทั่วไป 
มีความรู�ในการปฏิบัติตัวและ
สามารถให�คําแนะนําแก	ผู�อื่นได� 

กลุ	ม  อสม.  นักเรียน 
ผู�นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 

25,000   กลุ	ม อสม. นักเรียน  ผู�นํา
ชุมขนและประชาชนทั่วไป
รู�จักปKองกันตัวเอง 
สามารถนําความรู�ไป
ถ	ายทอดและแนะนํา
บุคคลอื่นได� 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการควบคุมปKองกัน
โรคมือ  เท�า  ปาก 

เพื่อจ	ายเป&นค	าอบรมครู  
ผู�ปกครองนักเรียนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนในพื้นที่และ
ประชาชนทั่วไป 

ครู  ผู�ปกครองนักเรียน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนในพื้นที่และ
ประชาชนทั่วไป 

15,000   ครู ผู�ปกครองนักเรียนศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนใน
พื้นที่และประชาชนทั่วไป
รู�จักวิธีปKองกันโรคมือ เท�า 
ปาก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.6  แนวทางการพัฒนาที่  6  การปKองกันและแก�ไขการแพร	ระบาดป#ญหายาเสพติด  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการปKองกันและแก�ไข
ป#ญหายาเสพติด 

เพื่อใช�ในการให�ความรู�
ฝ(กอบรมแก	เยาวชน  
และการรณรงค�ให�
ความรู�ต	างๆ  แก	
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
ดอนหวาย 

40,000   ประชาชนในเขตเทศบาล
ห	างไกลจากป#ญหายา 
เสพติด 

สํานักปลัด 

 

 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.7  แนวทางการพัฒนาที่  7  การรณรงค�และประชาสัมพันธ�เพื่อปลุกจิตสํานึกด�านคุณธรรม / จริยธรรมแก	ประชาชนในท�องถิ่น         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนตําบล       
ดอนหวาย 
 

เพื่อให�เยาวชนใน
ท�องถิ่นมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เยาวชนเทศบาลตําบล
ดอนหวาย 

50,000  
 

 ประชาชนตําบลดอนหวาย
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.8  แนวทางการพัฒนาที่  8  การสนับสนุนและส	งเสริมให�ประชาชนในท�องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท�องถิ่น         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณี 

เพื่อให�ประชาชนเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวายได�เข�าร	วม
กิจกรรมทางศาสนา  
ดังนี้ 
1. โครงการวันฉลองชัย
ชนะท�าวสุรนารี 
2. โครงการแห	เทียน 
เข�าพรรษา 
3. โครงการทอดกฐิน
สามัคคี 
4. โครงการวันแม	
แห	งชาติ 12 สิงหามหา
ราชินี 
5. โครงการวันพ	อ
แห	งชาติ 5 ธันวา
มหาราช 
6. โครงการจัดกิจกรรม
ลูกเสือชาวบ�าน 

ประชาชนเทศบาล
ตําบลดอนหวาย  

300,000 
 

  ประชาชนเข�าร	วมในการ
จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 
6. ยุทธศาสตร-  สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

6.8  แนวทางการพัฒนาที่  8  การสนับสนุนและส	งเสริมให�ประชาชนในท�องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท�องถิ่น         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

  7. โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 
8. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลดอน
หวาย 
9. โครงการวันข�าวใหม	
ปลามัน 
 

      

2 โครงการจัดกิจกรรมส	งเสริมวัน
สําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�  
ขนบธรรมเนียมท�องถิ่น 
 

เพื่อให�ประชาชนเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวายได�เข�าร	วม
กิจกรรมทางศาสนา 

ประชาชนตําบล 
ดอนหวาย 

40,000   ประชาชนเข�าร	วมในการ
จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
8. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาเกษตรอินทรีย� 
 8.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด�านการเกษตรอินทรีย� 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ หน3วยงาน 



( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 
( บาท ) 

2559 
( บาท ) 

2560 
( บาท ) 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส	งเสริมการปลูกหญ�า
แฝกในพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อ
อนุรักษ�ดินและน้ํา 

เพื่อเป&นการลดการ
พังทลายของหน�าดิน 

จุดที่มีการพังทลายของ
หน�าดินในเขตพื้นที่
เทศบาล 

20,000   การพังทลายของหนาดิน
ลดลง 

กองส	งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการส	งเสริมวิชาการทางการ
เกษตร 

เพื่อให�ความรู�แก	
เกษตรกรในพื้นที่ใน
เรื่องการเกษตร 

เกษตรกรในเขตพื้นที่
เทศบาล 

30,000   เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
ได�มากขึ้น 

กองส	งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการสนบัสนนุกลุ	มเกษตร
อินทรีย�บ�านหนองบง 
(กลุ	มเกษตรอินทรีย�บ�านหนองบง ) 

เพื่อสนับสนุนกลุ	ม
เกษตรอินทรีย�บ�าน
หนองบง 

ในการบริหารกลุ	ม 100,000   กลุ	มเกษตรอินทรีย�บ�าน
หนองบงมีการบริหารที่ดี 

กองส	งเสริม
การเกษตร 

 
8. ยุทธศาสตร-  การพัฒนาเกษตรอินทรีย� 

8.3  แนวทางการพัฒนาที่  4  การประชาสัมพันธ�และรณรงค�ให�เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช�เกษตรอินทรีย�แทนปุpยวิทยาศาสตร� 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป/าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ-ที่คาดว3าจะได6รับ 
หน3วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 

( บาท ) 
2559 

( บาท ) 
2560 

( บาท ) 

1 โครงการฝ(กอบรมและศึกษาดูงาน
หมอดินอาสา 
 

เพื่อเป&นเพิ่มความรู�
ให�แก	เกษตรกร 

หมอดินอาสาแต	ละ
หมู	บ�านและเกษตรกรใน
หมู	บ�าน 
 

30,000  
 
 
 

 เกษตรกรมีความรู�เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองส	งเสริม
การเกษตร 

 


