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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที ่1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าด่ืม          

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
2,000,000      -             -             2,000,000     อบจ./

หน่วยงานอื่น

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าด่ืม          
โรงเรียนบ้านหลังเขา

2,000,000      -             -             2,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

3 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาพร้อมติดต้ัง       
เคร่ืองออกก้าลังกายโรงเรียนบ้านหลังเขา

1,800,000      -             -             1,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

4 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68         
  (บ้านเหวลาด)

5,900,000      -             -             5,900,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

5 โครงการต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน(ท้าเป็นโดม)

2,000,000      -             -             2,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

รวม 13,700,000   -            -            13,700,000   

ชื่อโครงการ

บญัชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559- 2561)

โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก

ล าดับ
ที่

หน่วยงานที่
ขอประสาน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที ่4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ถนน คสล.

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่1 บ้านหมาก  ขา้งโรงเรียนบ้านหมาก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

-               1,080,000    -             1,080,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ- 
ระบายน้้า  หมู่ที ่1 บ้านหมาก  กลุ่มบ้าน
สวนกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร

-               1,050,000    -             1,050,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที2่ บ้านท่ามะปราง ซอยเบิกบาน         
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

2,160,000      -             -             2,160,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่5 บ้านหินลับ                               
กลุ่มบ้านนายผุย ส้าราญร่ืน                    
ระยะทาง 700 เมตร

-               1,680,000    -             1,680,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่5 บ้านหินลับ จาก รพ.สต.หินลับ ไป
กลุ่มโค้งเขา(กลุ่มบ้านผู้ช่วย)                    
ระยะทาง 3,000 เมตร

-               -             7,000,000    7,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่6 บ้านซับประดู่                           
กลุ่มบ้านนายอดุลย ์คัมภิรานนท์             
กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร

2,108,000      -             -             2,108,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา กลุ่มบ้านซับตาเพง็     
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

-               3,600,000    -             3,600,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา  ขา้งส้านักฤๅษีตาไฟ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

-               -             1,550,000    1,550,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา                             
ตรงขา้มหน้าวัดปิน่แกว้ สาย 1                
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 ม.

-               -             3,600,000    3,600,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา                             
ตรงขา้มหน้าวัดปิน่แกว้ สาย 2               
กว้าง 6 เมตร  ยาว 500 เมตร

-               -             1,800,000    1,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
แนวทางที ่4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ถนน คสล. (ต่อ)

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา                        
บริเวณทางเขา้สนามกฬีา                       
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

1,200,000      -             -             1,200,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา  กลุ่มบ้านคุณวิเชียร   
กว้าง 5 เมตร ยาว 1กโิลเมตร

2,500,000      -             -             2,500,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หรือ ลาดยาง  
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา                            
ซอยมณฑาฟาร์ม                                 
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร

1,085,000      -             -             1,085,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                     
กลุ่มบ้านนายประมง                           
ระยะทาง 1 กโิลเมตร

-               2,400,000    -             2,400,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                     
กลุ่มบ้านนางบุญมา ถงึบ้านนางจรรยา      
กว้าง 4 เมตร ยาว 1กโิลเมตร

-               2,400,000    -             2,400,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                   
หมู่ที ่9 บ้านแกง่หรุ                              
ซอยกลุ่มบ้านนายข้า                            
กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร

1,824,000      -             -             1,824,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                    
หมู่ที ่10 บ้านซับอจิ ิบริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน  
ถงึ วัดซับอจิิ/บ้านบุญเจมิ                      
ระยะทาง 1,400 เมตร

4,200,000      -             -             4,200,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ถนนลาดยาง
18 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง (เททับ

คอนกรีตเดิม) หมู่ที ่2 บ้านท่ามะปราง  
บริเวณส่ีแยกบังซอ ถงึ อู่ซินฮ้ัว 2 เส้นทาง 
กว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ต่อเส้นทาง

-               3,968,000    -             3,968,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ล าดับ
ที่

หน่วยงานที่
ขอประสาน

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
แนวทางที ่4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ถนนลาดยาง (ต่อ)

19 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง                  
หมู่ที ่5 บ้านหินลับ                              
เชื่อมทางหมู่ที ่5 มาหมู่ที ่6                   
ระยะทาง 3,000 เมตร

-               -             2,000,000    2,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

20 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง                  
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา กลุ่มบ้านซับตาเพง็     
กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร

-               -             6,400,000    6,400,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

21 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง                   
 ม. 10 บ้านซับอจิ ิซ.กลุ่มบ้านนางละเมียด   
ระยะทาง 1,400 ม.

4,000,000      -             -             4,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

22 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง                  
หมู่ที ่10 บ้านซับอจิ ิ                           
บริเวณสายอา่งเกบ็น้้าซับอจิ ิ2               
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

-               -             5,000,000    5,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์-     
ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2089เขา้หมู่ที ่2 บ้านท่ามะปราง เชื่อมเขต
ติดต่อเทศบาลต้าบลมวกเหล็ก                 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม.
จดุพกิดั UTM1621557, N14°39.593', 
E101°12.097'

2,075,000      -             -             2,075,000     อบจ./ 
หน่วยงานอื่น

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์-     
ติกคอนกรีต  สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2224 เขา้หมู่ที ่3 บ้านมวกเหล็ก ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น เชื่อมเขตติดต่อ        
หมู่ที ่2 บ้านท่ามะปราง                         
กว้าง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม.
จดุพกิดั UTM1621785, N14°39.722', 
E101°11.498'

2,893,000      -             -             2,893,000     อบจ./ 
หน่วยงานอื่น

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
แนวทางที ่4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ถนนลูกรัง

25 โครงการบดอดัถนนลูกรัง                      
หมู่ที ่6 บ้านซับประดู่ กลุ่มบ้านนางยม     
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร

-               2,000,000    -             2,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

26 โครงการบดอดัถนนลูกรัง                       
หมู่ที ่10 บ้านซับอจิ ิ                            
กลุ่มบ้านนายทอง แสนพลเมือง              
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

1,900,000      -             -             1,900,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

27 โครงการบดอดัถนนลูกรัง                       
 ม.3 บ้านมวกเหล็ก ไป ม.5 บ้านเหวลาด  
จากแผงขายผลไม้ ถงึสถานีรถไฟหินลับ    
ระยะะทางประมาณ 8 กโิลเมตร

-               -             5,000,000    5,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ถนนดินและลงลูกรัง
28 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        

หมู่ที ่6 บ้านซับประดู่                           
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร

4,800,000      -             -             4,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

29 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา ซอยกลุ่มบ้านลุงจนั    
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร

-               1,250,000    -             1,250,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

30 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง         
ม. 7 บ้านหลังเขา เชื่อมทาง ม.7 มา ม.4    
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร

3,360,000      -             -             3,360,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

31 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        
หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                     
กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร

1,920,000      -             -             1,920,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

32 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        
หมู่ที ่9 บ้านแกง่หรุ                             
กลุ่มบ้านนายข้า                                  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร

-               1,250,000    -             1,250,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

33 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        
หมู่ที ่10  บ้านซับอจิ ิ                      
บริเวณแยกเขา้อา่งเกบ็น้้าซับอจิ ิ2             
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

4,800,000      -             -             4,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

34 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        
หมู่ที ่10  บ้านซับอจิ ิ                           
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 ม.

1,500,000      -             -             1,500,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

งบประมาณ หน่วยงานที่
ขอประสาน

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
แนวทางที ่4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ถนนดินและลงลูกรัง (ต่อ)

35 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง        
หมู่ที ่11 บ้านปากคลอง                         
กว้าง 6 เมตร  ยาว 250 เมตร                  
ถมสูง 2 เมตร                                    
จ้านวน 1,500 ตารางเมตร

4,800,000      -             -             4,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

36 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง       
หมู่ที ่13 บ้านท่าเสา                             
กลุ่มบ้านหนองใหญ่ ถงึกลุ่มบ้านซับตาเพง็   
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 ม.

2,500,000      -             -             2,500,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

37 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง       
หมู่ที ่5 บ้านหินลับ ถงึ ม.6 บ้านซับประดู่  
กว้าง 6 ม. ยาว 4,200 ม. หนาเฉล่ีย 0.60 ม.
จดุพกิดั UTM1622236, N14°39.988', 
E101°08.108

4,921,000      -             -             4,921,000     อบจ./ 
หน่วยงานอื่น

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที ่6 บ้านซับ
ประดู่, หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา, หมู่ที ่10 
บ้านซับอจิ ิสายแยกเขา้อา่งเกบ็น้้าซับอจิิ, 
หมู่ที ่10 บ้านซับอจิ ิจากส้านักสงฆ์ซับอจิ ิ 
กว้าง 4 ม. ยาว 7,700 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม.
จดุพกิดั UTM1623656, N14°40.761', 
E101°08.788' UTM1630364, 
N14°44.389', E101°09.718' 
UTM1631893, N14°45.216', 
E101°10.772' UTM1632020, 
N14°45.287', E101°09.736'

3,334,000      -             -             3,334,000     อบจ./ 
หน่วยงานอื่น

39 โครงการขึ้นรูปถนนลูกรังเพือ่การเกษตร    
หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                     
บริเวณใกล้เดอะบูด้ารีสอร์ท                   
กว้าง 6 เมตร  ยาว 1 กโิลเมตร

3,000,000      -             -             3,000,000     อบจ./ 
หน่วยงานอื่น

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
แนวทางที ่4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
วางท่อระบายน้ า

40 โครงการวางท่อระบายน้้า                      
หมู่ที ่1 บ้านหมาก                             
ซอยศาลเจา้พอ่ทัง้ 2 ฝ่ังๆ ละ 350 เมตร

1,225,000      -             -             1,225,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

41 โครงการวางท่อระบายน้้าทัง้ระบบ            
หมู่ที ่2 บ้านท่ามะปราง                    
หมู่บ้านธารทิพยท์ัง้ 4 ซอย                     
โดยเร่ิมทีซ่อย 3, 4 กอ่น

1,200,000      -             -             1,200,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ก่อสร้างรางระบายน้ า
42 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า                

หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                    
บริเวณถนนใหญ่ ถงึ ประปาหมู่บ้าน         
ระยะทาง 1,500เมตร

-               6,750,000    -             6,750,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

43 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า                
หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                     
ซอยกลุ่มบ้านป้านวล ถงึ บ้านประเสริฐ     
ระยะทาง 300 เมตร

1,350,000      -             -             1,350,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า                
หมู่ที ่8 บ้านโชคชัยพฒันา                     
กลุ่มบ้านคุณสมบัติ ถงึ บ้านนางบินตา       
ระยะทาง 500 เมตร

-               -             2,250,000    2,250,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าทัง้หมู่บ้าน   
หมู่ที ่9 บ้านแกง่หรุ  ระยะทาง 300 เมตร

-               1,350,000    -             1,350,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

46 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้ารูปตัวย ู      
หมู่ที ่13 บ้านท่าเสา                           
บริเวณหน้าบ้านสมชาย นครวรรณ         
ระยะทาง 300 เมตร

-               1,200,000    -             1,200,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

รวม 64,655,000   29,978,000 34,600,000 129,233,000  

งบประมาณล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่
ขอประสาน
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที ่5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการจดัหาอปุกรณ์ตัดถา่งระบบไฮโดร-  

ลิคชุดใหญ่
1,350,000      -             -             1,350,000     อบจ./

หน่วยงานอื่น

รวม 1,350,000     -            -            1,350,000     

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที ่6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการกอ่สร้างหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง

ตามรอยพอ่หลวง หมู่ที ่12 บ้านเขาไม้เกวียน
กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์, บ้านพกั, ห้อง
สุขา, สนามกฬีา และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ฯลฯ.

2,500,000      -             -             2,500,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

รวม 2,500,000     -            -            2,500,000     

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน
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(1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที ่7. การพัฒนาแหล่งน้ า

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ขุดลอกแหล่งน้ า

1 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าซับประดู่         
หมู่ที ่6 บ้านซับประดู่  อา่งเกบ็น้้าซับประดู่
จดุพกิดั UTM1624997, N14°41.485', 
E101°09.115'

4,608,000      -             -             4,608,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

2 โครงการขดุลอกสระน้้า                         
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา กลุ่มบ้านซับตาเพง็

2,000,000      -             -             2,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

3 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าซับอจิ ิ2          
หมู่ที ่10 บ้านซับอจิ ิอา่งเกบ็น้้าซับอจิ ิ2

-               3,000,000    -             3,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

4 โครงการขดุลอกหน้าฝายต่อจากเดิม         
หมู่ที ่13 บ้านท่าเสา                             
จดุพกิดั UTM1626390, N14°42.279', 
E101°05.028'

2,105,000      -             -             2,105,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ขุดเจาะบอ่บาดาล
5 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล                     

พร้อมถงัประปา/อปุกรณ์                       
หมู่ที ่7 บ้านหลังเขา ขา้งส้านักฤๅษีตาไฟ

1,550,000      -             -             1,550,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ก่อสร้างเขื่อน
6 โครงการกอ่สร้างเขื่อนดิน                       

หมูที ่6 บ้านซับประดู่                           
กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 35 เมตร

4,870,000      -             -             4,870,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

ก่อสร้างสะพาน
7 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล.(ชนิดเสาตอก)

หมู่ที ่13 บ้านท่าเสา สามแยกไปโรงสูบน้้า 
บ.ทีพไีอ บริเวณฝายน้้าล้น                      
กว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร                    
จดุพกิดั UTM1625796, N14°41.951', 
E101°05.606'

8,745,000      -             -             8,745,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

รวม 23,878,000   3,000,000   -            26,878,000   

งบประมาณ หน่วยงานที่
ขอประสาน

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
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(2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อา่งเกบ็น้้าซับอจิ ิ

หมู่ที ่10 บ้านซับอจิ ิบริเวณโดยรอบอา่งเกบ็
น้้าซับอจิ ิ2

-               1,000,000    -             1,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

-              1,000,000   -            1,000,000     

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน
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(5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเทีย่ว
แนวทางที ่2. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบคุลากรด้านการท่องเทีย่ว

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการจดัท้าสถานทีก่างเต็นท์ ของ อทุยาน

แห่งชาติน้้าตกเจด็สาวน้อย
-               -             5,600,000    5,600,000     อบจ./

หน่วยงานอื่น

2 โครงการกอ่สร้างถนน บริเวณลานจอดรถ 
คสล. ลานที ่2 ของ อทุยานแห่งชาติน้้าตก
เจด็สาวน้อย

-               1,900,000    -             1,900,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น

รวม -              1,900,000   5,600,000   7,500,000     
รวมทัง้สิ้นจ านวน  63  โครงการ 106,083,000  35,878,000 40,200,000 182,161,000  

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน


