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  คําขวัญตาํบลรับรอคําขวัญตาํบลรับรอ  
 

““ ดิ ดินแดนประวัติศาสตรนแดนประวัติศาสตร  

แหลงวัฒนธรรมแหลงวัฒนธรรม  
น้ําตกชายแดนน้ําตกชายแดน   
แนนแฟนสามัคคีแนนแฟนสามัคคี  

    คุณภาพดีผลผลิ    คุณภาพดีผลผลิตต  ””  

 
 
สวนที่ สวนที่ 11  

ชายแดนไทย ชายแดนไทย -- พมา  พมา 449911  
 ตามเสนทางสูเนิน 491 อําเภอทาแซะยังเต็มไป
ดวยแมกไมและขุนเขา เปนไรกาแฟและสวนปาลมที่กวางไกล
สุดลูกหูลูกตา ใชเปนเสนทางสําหรับรถขับเคลื่อน 4 ลออยาง
สนุกสนาน 

 
 

เสนทางการคมนาคม การเดินทางเขาสูตําบลเสนทางการคมนาคม การเดินทางเขาสูตําบล  

จากกรุงเทพฯ  สามารถใช เสนทางสายเพชรเกษม 
ประมาณ 440 กม. ถนน A1 ทางหลวง หมายเลข 41 ประมาณหลัก
กิโลเมตรที่  490-4 ยู เทิรนรถกลับเ ล้ียวซายเขาทางวัดเทพเจริญ 
(วัดถํ้ารับรอ) ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงส่ีแยกทาขามเล้ียวซายเพียง 300 
เมตรเขาสูเขตตําบลรับรอ  

 
 
 



 

ประวัติความเปนมา ประวัติความเปนมา ““ตําบลรับรอตําบลรับรอ””  
 

  ...ณ ท่ีแหงนี้...ประวัติศาสตรครั้งสําคัญสมัยการสงครามระหวางไทยกับพมาที่เกี่ยวของกับจังหวัด
ชุมพรมีหลายครั้ง นับเปนครั้งประวัติสําคัญครั้งหนึ่ง เฉพาะหมูบานและตําบลแหงหนึ่งที่ไดมีนาม
เนื่องมาจากสงครามในครั้งนั้น...เลากันตอมาวา   ตําบลรับรอ   อําเภอทาแซะ คร้ังหนึ่งกองทัพพมาได

เดินทัพผานมาทางตําบลดังกลาวก็หยุดทัพรอไว โบราณจึงเรียกนามตําบลนี้วา  “ตําบลทัพรอ”  

 

 

 

 
 คร้ังนั้นกองทพัพมาไดมาดกัรอซุมโจมตีกองทัพไทยบริเวณพืน้ที่ดังกลาว  ณ  หาดพมาตาย ซ่ึง

ตั้งอยูในพื้นทีห่มู 7 ตําบลรับรอในปจจุบนั  ทหารพมาไดเดด็ “ใบลังตังชาง” มาปูนอนจึงเปนเหตุใหกองทพั
พมาแตกพาย ลมตายยังไมทนัไดโจมตกีองทัพไทย ซ่ึงตอมาจากที่เรียกวาตําบลทัพรอ ชาวบานไดเพีย้นเสียง
มาเปน “รับรอ” จนถึงปจจุบนั นั่นคือตําบล “รับรอ”  อันเปนตําบลหนึ่งของอําเภอทาแซะทุกวันนี้. 
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สวนที่  1 
บทนํา 

 

แนวความคดิเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา

บทบาทอํานาจหนาและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก  
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมยของประชาชนและความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจ
หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ  คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
กําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจน
รายไดของทองถ่ินที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ได
กําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มีความเปนอิสระมากขึ้น 
  นอกจากฎหมายทั้งสองฉบับแลว ยังมกีฎหมายอื่นอกีหลายฉบับที่เกี่ยวของ  เชน 

♦ พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

♦ พระราชบัญญัติวาการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

♦ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  พ.ศ. 2542 

ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย เพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  
  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใชจึงมีบทบาท 
อํานาจหนาที่อยางกวางขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณพื้นฐานแกประชาชน ในทองถ่ิน 
เทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ินดวยและเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
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              แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)  และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   ขอ 5.2  กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสัดสวนไม
นอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป  2544  และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐ
ทั้งหมดภายในป  2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดที่
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด  การวางแผนถือเปนกลไก
สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่
เหมาะสม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา  
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมทั้งในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่
กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในชวงเวลาที่กําหนด  มีการควบคุมติดตาม  วัดและประเมินผล  โดยการบริหาร
จัดการตามแผน  แผนงาน  โครงการนั้น  จะตองการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมี
การตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we  are to where  we  want to go) 
เปนการคาดการณส่ิงที่ยังไมเกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา 
กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค  ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ 
  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ  ในอนาคตและตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายาม
ที่เปนระบบ (Systematic attempt)  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคการ
บรรลุผลที่ปรารถนา 

ความสําคัญของการวางแผน (Sigificance  ot  Planning) 
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ 

เพราะการวางแผนเปนการจดัโอกาสทางดานการจัดการ ใหผูวางแผนมสีายตากวางไกล มองเหตุการณตางๆ  
ในอนาคตที่อาจเกิดขึน้  เชน  การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  ปญหา  ความตองการของประชาชนใน
สังคมนั้น  ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตอง
เตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแกสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง  เปนตน 

2) ประหยัด ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ  เขามาในองคการทั้งนี้เนื่องจาก
ปรัชญาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีส่ิงใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการ
ยอมรับแนวคิดเชิงระบบ (System  approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน 
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3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเปนงานที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ  ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

4)   เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานทีซํ้่าซอนเพราะการวางแผนทาํใหมองเห็น
ภาพรวมขององคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจดัระเบียบขององคการ ใหมคีวาม
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้าํซอนกัน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  เนื่องจาการวางแผนเปนการกระทําโดย
อาศัยทฤษฎี  หลักการ  และงานวิจยัตางๆ (a rational  approach)  มาเปนตัวกําหนดจดุมุงหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนนิอยู 

กลาวโดยสรปุวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเรจ็ได โดยปราศจากการวางแผน ดังนัน้
การวางแผนจงึเปนภารกจิอนัดับแรกที่ความสําคัญของกระบวนการจดัการที่ด ี

ประโยชนของการวางแผน (Advantages  of  Planning) 
การวางแผนทีด่ียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี ้
1)  บรรลุจดุมุงหมาย (Attention  of  Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมจีุดหมายปลายทาง 

เพื่อใหองคกรบรรลุจุดมุงหมาย   การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขัน้แรกของการวางแผน   ถาจดุมุงหมาย
ที่กําหนดมีความแจมชัด ก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทศิทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยาง
สะดวกและเกดิผลดี 

2)  ประหยัด (Econocical  Operation)  การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิดวิธี 
การใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี   กิจกรรมที่ดําเนินมี
ความตอเนื่องกัน   กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ที่ทํา   ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตางๆ  อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร 

3)  ลดความไมแนนอน (Reduction  of  Uncertainty)  การวางแผนชวยลดความไมแนนอน 
ในอนาคตลง  เพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต  การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจาก  การวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว  

4)  เปนเกณฑในการควบคุม (Basis  of  control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด 
หนาที่การควบคุมขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่
ดําเนินการคูกันอาศัยซ่ึงกันและกัน  กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม  กลาวไดวาแผน
กําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 
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5)  สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation  and  Creativity)   
การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ  (นวัตกรรม) และ
ความคิดสรางสรรค ทั้งนี้ เนื่องจากขณะทีฝ่ายจัดการ มกีารวางแผนกนันั้น จะเปนการระดมปญหาของคณะ
ผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคดิใหมๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชนแกองคกร
และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6)  พัฒนาแรงจูงใจ (Improves  Motivation) ระบบการวางแผนที่ดจีะเปนการบงชีใ้หเหน็ถึง 
ความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร  และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกดิขึ้นในกลุมคนงาน 
ดวยเพราะรูอยางชัดเจนวาองคกรคาดหวังอะไรจากเขาบาง  นอกจากนัน้ การวางแผนยังเปนเครื่องมอืฝก
และพัฒนาแรงจูงใจทีด่ีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7)  พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive  Strenght)   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
ทําให องคกรมีการแขงขันกนัมากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนหรือมกีารวางแผนทีข่าดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกีย่วของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทาํงาน  ปรับปรุงส่ิง
ตางๆ  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8)  ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better  Coordination)  การวางแผนไดสรางความมั่นใจ 
ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจดุมุงหมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมาย
เดียวกัน มกีารจัดประสานงานในฝายตางๆ  ขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายของ
องคกร 

การวางแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการมองไปเพิ่มทฤษฎกีารวางแผนขางหนาอาจเปนชวง
ส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกาํหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนด
กิจกรรมตางๆ  ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค   นโยบาย  เปาหมาย  และเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น  จะเกีย่วของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
  การที่ทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน  หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไว  2  ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาว 
2. แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวยีน (Rolling  Plan)  ที่ตองมีการ

ทบทวนและจดัทําทุกป ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวย 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิน่ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตร 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลและการปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  และองคการบริหาร
สวนจังหวัด  นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลว ยังมีอํานาจหนาทีใ่น
การประสานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 
  เนื่องจากการวางแผน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกีย่วของกับการกําหนดนโยบายการ       
ปกครองการบริหาร  การบรหิารงานบุคคล  การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาทีท่ี่กฎหมาย
กําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ”  แตเปนการมอบอํานาจ
หนาที่ในการจดับริการสาธารณะบางสวนให  และยังตองอยูในการกาํกับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาล
และประชาคมอีกดวย 

  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแกแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจตางๆ  ซ่ึง
เปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ  ซ่ึงในการกําหนดยุทธศาสตรและแผน 
พัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาคมจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย 

ลักษณะของแผนพฒันาสามป 
  ดังไดกลาวมาแลววา แผนพฒันาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมหีลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆจะมแีนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่ง
แนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
จะตองนํามาดาํเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีต่องการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซ่ึงจะมผีลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวสัิยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป  เปนแผนทีม่ีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย   
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง และผานกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชน 
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แผนภาพ  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

ยุทธศาสตร 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

จุดมุงหมายการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

โครงการ โครงการ โครงการ

วิสัยทัศนทองถิ่น 

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมลัีกษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

-กิจกรรมที่ 1 
-กิจกรรมที่ 2 
-กิจกรรมที่ 3 
-กิจกรรมที่ 4 

-กิจกรรมที่ 1 
-กิจกรรมที่ 2 

-กิจกรรมที่ 1 
-กิจกรรมที่ 2 
-กิจกรรมที่ 3 

  ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะแผนประจําปแรก  ของหวง
ระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 
  1.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนนิการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได  
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีจ่ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมทีอ่ยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปควรมีความพรอมในดาน
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
  แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้ 
  1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงทีด่ําเนนิการ 
  3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
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4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา                   
กับงบประมาณรายจายประจําป 

 

วัตถุประสงคของการของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในชวงสามป (2556 - 2558) 
 2.  เพื่อแสดงถงึความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป 
 3.  เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการตางๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมทั้งในเรื่องของความแนนอนของ    
กิจกรรมที่จะดาํเนินการ  มีความเรียบรอยในดานรูปแบบ  ภาพการทางเทคนิคและมีรายละเอียดในดาน
คาใชจายของแผนงานโครงการ เพื่อจะนําไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัติ
ไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป 
  หลังจากที่ไดมกีารกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขัน้ตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจดัทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงไดกําหนด
ขั้นตอนการจดัทําเปน  6  ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
  1.  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพฒันาจะชีแ้จงวตัถุประสงคความสําคัญ และ
ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดาํเนินการ และเสนอ
โครงการจัดทาํแผนพฒันาสามป หวงป  พ.ศ. 2556   ถึง พ.ศ.  2558   ผานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติ โครงการดังกลาว  จะเปนการกําหนดทรัพยากร ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทาํงานไวอยางชดัเจน 
  2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ  ไดแก  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนกพัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาคม 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
  1.  ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา จะสรุปยทุธศาสตรการ
พัฒนา และแนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความ
ตองการ ของทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวดั/อําเภอ และนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อนาํเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกนัพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน
คร้ังแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่ควร
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจดัทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปตอไป 
  แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปคร้ังตอไป  ( เมื่อครบรอบหนึ่งป ) ใหเวทีรวม
ประชุมพิจารณาทบทวนดวูาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคดัเลือก และโครงการ / กิจกรรม  ที่
กําหนดไว    ยงัมีความเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงในขั้นตอนนี้  ในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปในปตอไป จะ
สามารถคัดเลือก  ยุทธศาสตรการพัฒนา   แนวทางการพฒันา  ที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเตมิหรือตัดทอนลงได 
  3.  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก  มาใช
เปนกรอบในการพัฒนา 
  4.  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนัน้ ในขั้นตอนนี้จะตองมี
การดําเนนิการดังนี ้
  (1) พิจารณาความเกีย่วเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
  (2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกนิขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชน  ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยทุธศาสตรการพัฒนา มาประกอบการ 
จัดทําแผนพัฒนาสามป 
  (3) มีการจัดลําดับความสําคญัของโครงการ / กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจลุงในแผนพฒันา
สามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนัน้ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป  ในชวง
ถัดไปดวย เนือ่งจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใช
เวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ / กิจกรรม ที่ตอเนือ่งไปในระยะยาวดวยซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปได 
  (4) เนื่องจากกจิกรรมที่จะตองดําเนินการมคีวามหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปนี ้
   - งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนนิการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 
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เมื่อพจิารณาดานตางๆ ดงักลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสามประเภท คือ 
   -โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการเอง กลาวคือมีขีด
ความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณและความรูทางดานการบริหารจัดการทีจ่ะ
ดําเนินการไดเอง 

          -โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอดุหนนุใหหนวยงานอื่นดําเนินการ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้ง
งบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
   -โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง 
สวนภูมภิาค รัฐวิสาหกจิ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เปนโครงการขนาดใหญหรือเปน
โครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งนี้รวมถึง
โครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพจิารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทีจ่ะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดงักลาว) 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยัง
จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ 
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทางการ
พัฒนา โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายใน
องคกร และขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)ได 
  2.  การวิเคราะหขอมูล 
  ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลกั คือ 
      1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
      2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
      3. การจัดลําดับความสําคญัของแนวทางการพัฒนา 
      4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี ้

1.  การประเมนิผลการพัฒนาที่ผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและ

นําเสนอที่ประชุม  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน  ในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ (สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย) 
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2.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ 1 รวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการ ของ
ประชาคม /ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 

ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตองแสดงใหเห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนา
ทองถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 
  3.  การจัดลําดบัความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  

ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนใน
การดําเนนิการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งส้ิน แตมีความสําคญัและความจําเปน
เรงดวนมากนอยตางกัน 

วิธีการจัดลําดบัความสําคัญ มีหลายวิธีตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช
วิธีการลงคะแนนคัดเลือก โดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจดัลําดบั วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญ ที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี   Rating Scale  หรือวิธี  Strategic Issues Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ  ซ่ึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาในหวงสามป 
  หลังจากจดัลําดับแนวทางการพิจารณาแลว ที่ประชุมจะตดัสินใจวาจะนาํแนวทางการ
พัฒนาเหลานัน้มาดําเนนิการ แตในการตัดสินใจเลือกนัน้  ควรจะไดวเิคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติดวย 

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถปุระสงคของแนวทางการพฒันา  
1.  หลังจากไดแนวทางในการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา

คัดเลือกยุทธศาสตรของการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงค  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมา
จัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันาของแนวทางการพัฒนาชวงสามป 

2.  ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะรวมกนั พิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะ 
ตองดําเนินการตามที่คัดเลือก โดยทีก่ิจกรรมที่จะดําเนินการยอมจะมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชมุจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ 
  (1) พิจารณากจิกรรมที่ตองดาํเนินการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันาที่
กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมทีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโครงการ/กิจกรรมทีร่วมดําเนนิการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ/
กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
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  (2) พิจารณาจดัลําดับความสาํคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทัง้ภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
  (3) พิจารณาถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและใน
ดานผลของการดําเนินงาน เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  (4) พิจารณาคดัเลือก/กิจกรรม 

ก. จากความจําเปนเรงดวน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา เพื่อรวบรวมจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวดัความสาํเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกจิกรรมที่จะดําเนินการ
ในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป   โดยม ี       
องคประกอบ ดังนี ้

สวนที ่1 บทนํา 
สวนที ่2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานทีสํ่าคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปทีผ่านมา 
สวนที ่4 ยุทธศาสตร และแนวทางการพฒันาในชวงสามป 
สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 6  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน  

3. ผูบริหารทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและ
ปดประกาศโดยปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบ 
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ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้ การดําเนินการและเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติและประกาศใชใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลรับรอ 

 

1. สภาพทั่วไป 
  1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลรับรอไดยกฐานะจากสภาตําบลมาเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อป     
พ.ศ.2538  มีเนื้อที่ 368.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 230,246 ไร หางจากอําเภอทาแซะระยะทาง 21 กโิลเมตร           
และหางจากจงัหวัดชุมพรมรีะยะทาง 25 กโิลเมตร มีอาณาเขตดังนี ้
  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลสลุยและตําบลหงสเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  
  ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลหินแกวและตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวนัออก ติดตอกับ ตําบลทาขาม ตําบลคุริงและตําบลหงสเจริญ อําเภอทาแซะ 
  ทิศตะวนัตก ติดตอกับ อําเภอกระบุรี จังหวดัระนอง และประเทศเมียนมาร 
  ตําบลรับรอเดิมมีเพียง 8 หมูบาน ตอมาหมู  6 ไดแยกพืน้ที่ออกเปนหมู 9 และไดแยกพื้นที่            
ออกเปน  23  หมูดังนี ้

หมูที่ 10 บานสันตินิมิตร  แยกออกจาก หมูที่  2  บานหาดใน      ป พ.ศ. 2543 
หมูที ่11 บานพันวาล 1   แยกออกจาก หมูที่  2  บานหาดใน      ป พ.ศ. 2543 
หมูที ่12 บานบางมาศ   แยกออกจาก หมูที่  2  บานหาดใน      ป พ.ศ. 2543 
หมูที ่13 บานเกลา   แยกออกจาก หมูที่  2  บานหาดใน      ป พ.ศ. 2543 

             หมูที่ 14 บานสตง-ทาสําราญ  แยกออกจาก   หมูที่ 10 บานสันตินิมิตร    ป พ.ศ. 2544 
หมูที่ 15 บานบางไมแกวพฒันา  แยกออกจาก  หมูที่ 11 บานพันวาล 1         ป พ.ศ. 2544 
หมูที่ 16 บานบางเกต ุ  แยกออกจาก หมูที่  13  บานเกลา  ป พ.ศ. 2544 
หมูที่ 17 บานหินเภาพัฒนา   แยกออกจาก หมูที่  12  บานบางมาศ  ป พ.ศ. 2546 
หมูที่ 18 บานบางฝนตก  แยกออกจาก หมูที่  15  บานบางไมแกว ป พ.ศ. 2546 
หมูที่ 19 บานสันกําแพง  แยกออกจาก หมูที่  10  บานสันตินิมิตร ป พ.ศ. 2546 
หมูที่ 20 บานพันวาล 4  แยกออกจาก หมูที่  11  บานพันวาล1  ป พ.ศ. 2547 
หมูที่ 21 บานสตง  แยกออกจาก หมูที่  14  บานสตงทาสําราญ ป พ.ศ. 2547 
หมูที่ 22 บานคลองไทรแกว   แยกออกจาก หมูที่  15  บานบางไมแกว ป พ.ศ. 2547 
หมูที่ 23  บานสันกําแพง 1     แยกออกจาก   หมูที่  19  บานสันกําแพง  ป พ.ศ. 2547 
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แผนที่ตําบลรับรอ 
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  1.2 จํานวนหมูบาน ประชากร และครัวเรือนในตาํบลรับรอ 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
ประชากร 

(คน) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

กํานัน / 
ผูใหญบาน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

บานปรางค 
บานหาดใน 
บานหาดแตง 
บานอีแบ 
บานสวนเหนอื 
บานหลังเขา 
บานสวนใต 
บานนาสราง 
บานกรายทอง 
บานสันตินิมิตร 
บานพันวาล 1 
บานบางมาศ 
บานเก-ลา 
บานสตงทาสําราญ 
บานบางไมแกวพัฒนา 
บานบางเกต ุ
บานหินเภาพฒันา 
บานบางฝนตก 
บานสันกําแพง 
บานพันวาล 4 
บานสตง 
บานคลองไทรแกว 
บานสันกําแพง 1 

251 
555 
573 
357 
180 
363 
231 
583 
400 
996 
883 

1,861 
638 
692 
744 
658 

2,064 
983 
960 

1,403 
939 
948 
944 

108 
272 
265 
174 
91 
172 
105 
284 
200 
528 
467 

1,008 
308 
343 
394 
377 

1,116 
506 
481 
754 
489 
492 
480 

143 
283 
308 
183 
89 
191 
126 
299 
200 
468 
416 
853 
330 
349 
350 
281 
948 
477 
479 
649 
450 
456 
464 

73 
225 
162 
103 
56 
131 
64 
173 
126 
327 
399 
859 
217 
251 
228 
275 
798 
349 
358 
567 
310 
333 
289 

นายสุรพงษ   เนตตกุล 
นายชัชวาลย  ยศภิรมย 
น.ส.สุจิตรา  วงคสถิตย 
นางวิมลรัตน  แกวรักษ 
นายวรินทรชัย  เนตรสุวรรณ 
นายมงคล  สุขจันทร 
น.ส.สุภาพรรณ  เนตตกุล 
นายวัชรินทร  ดิษมาตย 
นายไพศาล  กาญจนดิษฐ 
นายสุชาติ  คําทอง 
นายชยพล  แผติตะ 
นายสวง  ร้ิวงาม 
นายสุพันธ  ศรีพักตร 
นายสมชาย  เทาดี 
นายกิตติศักดิ์  โปงสันเทียะ 
นายบุญชวย  จันทรเดชะ 
นายบุญสม  ประเสริฐ 
นายทองใส  แหนบทอง 
นายคําสวน  ดาํพลงาม 
นางชฎาวัลย  ศิริสุทธิโชตน 
นายวารินทร   พลยอด 
นายสมร    โอนรัตน 
นายสุนทร  นอยราช 

รวม 18,206 9,414 8,792 6,673  

 
          หมายเหตุ  :  ขอมูลทะเบียนราษฎรอําเภอทาแซะ ณ มีนาคม 2555 
      สํานักบริหารการทะเบียน  อําเภอทาแซะ  กรมการปกครอง 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลรบัรอ 
อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

 
นายอวยพร  มีเพียร     นายกองคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
นายบุญสงค  แกวรักษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
นายฐิต ิ   ขันสัมฤทธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
นายไพศาล  ศรีทัพไทย เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
 

รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
 

นายนนัทชัย  แซเหล็ก   ประธานสภาฯ 
นายอรัญ  พลเพชร   รองประธานสภาฯ 
นายไชยวิชญ  สุบการี   เลขานุการสภาฯ 
นายศักดิ์ชัย  จันทรกาศ  ส.อบต.หมู 1  
นางสาวรัชน ี  จันทศร ี   ส.อบต.หมู 1 
นายนนัทชัย              แซเหล็ก                ส.อบต.หมู 2  
นางสาวสุภาพ  สุขสวาง   ส.อบต.หมู 2 
นายขวัญชยั  จันทรเดชะ  ส.อบต.หมู 3 
นายมน ู   พุมพะเนิน  ส.อบต.หมู 3 
นายสมชาย  เนตรสถิตย  ส.อบต.หมู 4 
นายวรพงษ  แกวรักษ  ส.อบต.หมู 4 
นายสมพงษ  นวลด ี   ส.อบต.หมู 5 
นายเดชสิทธิ ์  ฐิตะฐาน  ส.อบต.หมู 5 
นายชัยรัตน  พุมพะเนิน  ส.อบต.หมู 6  
นายไพบูลย  เรืองกําเนิด  ส.อบต.หมู 6 
นายวิชิต   เกิดช ู   ส.อบต.หมู 7 
นายสุวัฒน   พุมพะเนิน               ส.อบต.หมู 7 
นายประสิทธิ ์  ลาวิลัย    ส.อบต.หมู 8 
นายพรชัย  พัฒนวิเชยีร  ส.อบต.หมู 8 
นายทํานอง  พราหมณี   ส.อบต.หมู 9 
นางสําเริง  ศรีเพชร   ส.อบต.หมู 9  
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นายวสันต  สมสราง   ส.อบต.หมู 10 
นายสนิท  พิมเสน   ส.อบต.หมู 10 
นางละมัย  พวงใต   ส.อบต.หมู 11 
นายสมคิด  จันทรงาม  ส.อบต.หมู 11 
นายพงษศักดิ ์  คงสมบัติ  ส.อบต.หมู 12 
นายสมพงษ  ไชยธรรม  ส.อบต.หมู 12 
นายพรชัย  แกวรักษ  ส.อบต.หมู 13  
นายอรัญ  พลเพชร   ส.อบต.หมู 13 
นางอิสรีย  คงทอง     ส.อบต.หมู 14 
นายสมศรี  คงทอง    ส.อบต.หมู 14 
นายแสน  กุนแกว   ส.อบต.หมู 15 
นายนวิัฒน   พละการ   ส.อบต.หมู 15 
นายวรวัฒน  เอี่ยมสกุล  ส.อบต.หมู 16 
นายสุชีพ  ปจฉิมมา  ส.อบต.หมู 16 
นายสุมล  กรรณสุวรรณ  ส.อบต.หมู 17 
นายวินัย   มาทอง   ส.อบต.หมู 17 
นายสัมพันธ  ดานอย   ส.อบต.หมู 18 
นายสามารถ  เปยศรี   ส.อบต.หมู 18 
นายกิตติวัจน  ปะกะตัง  ส.อบต.หมู 19 
นายสนธ ิ  วิลัยรัตน  ส.อบต.หมู 19 
นางกนกวรรณ  สุริโย   ส.อบต.หมู 20  
นายไฉน  วงรักษา   ส.อบต.หมู 20  
นายจํานงค  ลครพล   ส.อบต.หมู 21 
นายเอนก  นาแซง   ส.อบต.หมู 21 
นายสุพจน  ประเสริฐกุล  ส.อบต.หมู 22  
นายสุพจน  บุญเยี่ยม   ส.อบต.หมู 22 
นายสถานันท  สมทรัพย  ส.อบต.หมู 23 
นายสมร  รักธรรม   ส.อบต.หมู 23  
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2. ดานเศรษฐกิจ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและคาขาย รายไดเฉลี่ย 30,000 บาทตอคนตอป 
พื้นที่สวนใหญใชในการเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจไดแก กาแฟ ปาลมน้ํามัน และยางพาราเปนหลัก นอกจากนี้
ยังมีประชากรพื้นที่โซนลาง เชน หมู 1,2,3,4,5,6 และ หมู 7 โดยเฉพาะคนวัยหนุมสาวนิยมทํางานรับจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยูในเขตอําเภอทาแซะ  
 

 
 

 
ประเภทธุรกิจในเขตตําบลรบัรอ 

 
 

   1. รานคายอย(รานชํา)  200 ราน 
    2. โรงสีกาแฟ,โรงสีขาว  113 แหง 

  3. กิจการทาดดูทราย     6 แหง 
  4. รานซอมมอเตอรไซด   15 ราน 
  5. ลานปาลม      5 แหง 

    6. ปมน้ํามันขนาดกลาง     4 แหง 
    7. ปมน้ํามันขนาดเล็ก,ปมหลอด  44  แหง 
    8. รานเสริมสวย    10 ราน  
    9. รานซักรีด      1  ราน 
    10.ตูซัก-รีดอัตโนมัติ     1 ตู 

  11.ตลาดนัด     15 แหง 
   12.หองเชา       7 แหง 
    13. รานน้ําแขง็       2 แหง 
    14. เต็นทเชา       2 แหง 
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3. ดานสังคม 
  3.1 การศึกษา 
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน   4 แหง 
ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แหง 
ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน   2 แหง   
 -  หมูที่ 7  มีนกัเรียน   จํานวน  41  คน -  หมูที่  11  มนีักเรียน  จํานวน  91  คน 
  ในเขตตําบลรบัรอประกอบดวยสถานศกึษา(โรงเรียน) จํานวน 6 แหง และมีศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 ศูนย  ดังนี ้
 

สถานศึกษา จํานวน  6  แหงประกอบดวย 
 

ประเภทโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
ท่ีตั้ง 
(หมู) 

นักเรียน 
(คน) 

ครู 
(คน) 

ผูบริหาร 

ประถมศึกษา 
(อนุบาล–ป.6) 

 
 
 
 
* โรงเรียนขยาย
โอกาส (ม.1-ม.3) 

1.โรงเรียนบานรับรอ 
2.โรงเรียนบานดอนเคีย่ม 
3.โรงเรียนบานบางไมแกว 
4.โรงเรียนบานหาดใน 
5.โรงเรียนตชด.สันตินิมิตร 
6.โรงเรียนตชด.บานพันวาล 
*โรงเรียนบานหาดใน 
*โรงเรียนบานบางไมแกว 

7 
8 
15 
2 
10 
11 
2 
15 

54 
172 
582 
233 
130 
204 
54 
317 

5 
11 
30 
14 
13 
7 
6 
10 

นายสนธยา  ชลชลา 
นายถนัด  นาคหกวิค 
นายสุรัติ  ฟกแฟ 
นายสุทัศน  ศรีออน 
ร.ต.ต.สมชัย  คงตะโก 
ร.ต.ต.ธานนท  พรหมบุญแกว
นายสุทัศน ศรีออน 
นายสุรัติ  ฟกแฟ 

 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 6 แหงประกอบดวย 
 

ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   (ศพด.) 

ที่ตั้ง 
(หมู) 

เด็กเล็ก 
(คน) 

ครูผูดูแลเด็ก 
(คน) 

1. ศพด.บานหาดใน 
2. ศพด.บานดอนเคี่ยม 
3. ศพด.บานบางมาศ 
4. ศพด.บานบางทา 
5. ศพด.บานบางไมแกว 
6. ศพด.บานทรพัยนคร 
7. ศพด.บานสาวดอย 
8. ศพด.บานสตง-ทาสําราญ 

2 
8 
12 
14 
15 
17 
19 
21 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. ศพด.บานพนัวาล 4 20 

30 
31 
40 
48 
156 
70 
140 
54 
48 

2 
2 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
1  
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3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต ประกอบดวยวัด, สํานักสงฆ
และที่พักสงฆ จํานวน 26 แหง ดังนี ้

1. วัดแกวอินทยาราม (วดัโบสถ)  หมู 7 
2. วัดลุมศรัทธาธรรม   หมู 5 
3. ที่พักสงฆสันติเจริญธรรม  หมู 10 
4. ที่พักสงฆบานพันวาล   หมู 11 
5. ที่พักสงฆพนัวาล 3   หมู 11 
6. ที่พักสงฆไทรดํารงธรรม  หมู 11 
7. สํานักสงฆบางทาสําราญธรรม  หมู 14 
8. สํานักสงฆวดัปาสตง   หมู 14 
9. สํานักสงฆวดัสันติเจริญธรรม  หมู 14 
10. สํานักสงฆบางไมแกว  หมู 15 

                          11. ที่พักสงฆบานหินเภา   หมู 17    
12. ที่พักสงฆทรัพยนคร   หมู 17    
13. ที่พักสงฆหินเรือ   หมู 17 
14. ที่พักสงฆบางฝนตก   หมู 18 
15. ธุดงคสถานลําธารธรรม(สํานักสงฆบานบางมุด)  หมู 19 
16. สํานักสงฆเวฬวุันพันวาล 4  หมู 20 
17. สํานักสงฆภูเขาแกวพนัวาล 5  หมู 20 
18. สํานักสงฆวัดวังน้ําเย็น  หมู 20 
19. ที่พักสงฆวัดปาคลองสตง  หมู 21 
20. สํานักสงฆทรายทอง   หมู 22 
21. สํานักสงฆคลองหาด   หมู 22 
22. ที่พักสงฆสันกําแพง   หมู 23 

 
 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ศูนยสงเคราะหประจําหมูบาน จํานวน 14 แหง 
 
 
 
 
 



 
21 

3.4 สาธารณสขุ 
      ตําบลรับรอมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  3  แหง คอื  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรับรอ   ตั้งอยูหมูที่  4  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังลุม  ตั้งอยูหมูที่  13 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพันวาล ตั้งอยูหมูที่  11 
รานขายยาแผนปจจุบัน  2 แหง 
คลินิก    4 แหง 

 

4. การบริการพื้นฐาน 
  4.1 การคมนาคม 
  ……………………………………………………………………. 
    ประเภทถนน                ป 2554   
            จํานวน(สาย)   
   ………………………………………………………………………………….……….   

   ถนนลาดยาง         5                                   
    ถนนคอนกรีต         20                                     
    ถนนลูกรัง         110   
   ถนนหินคลุก    20                        
    ถนนดิน          55                             
                ถนนน้ําลน                          18        
                สะพาน คสล.                       35        
    สะพานโยงลวด                     1                  
                  สะพานไม                          5        
  ………………………………………………………………………………….………. 
    รวม                                        269        
  ………………………………………………………………………………….………. 
 

4.2 การโทรคมนาคม 
   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข(เอกชน)  1 แหง 
   โทรศัพทสาธารณะ    20 แหง 
 

4.3 การไฟฟา 
   จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง        23 หมูบาน 
  จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา   3,856 ครัวเรือน 



22 
4.4 แหลงน้ําธรรมชาต ิ

คลองรับรอ    1 สาย 
น้ําตก     9 แหง 
ลํ้าน้ํา, ลําหวย  61 สาย 
 
 

4.5 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 
………………………………………………………………………………….………. 

    แหลงน้ํา       ป 2554 (แหง) 
………………………………………………………………………………….………. 

    ฝาย/ทํานบ   15   
    บอน้ําตื้น           175   
   บอโยก             22   
    ประปาหมูบาน             9   
    ประปาภูเขา              4   
    ถังเก็บน้ํา            70   
   ………………………………………………………………………………….………. 
   รวม          282   
  ………………………………………………………………………………….………. 
 

5. ขอมูลอื่นๆ  
  5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ี 

   ปาตนน้ําคลองรับรอ, ปาไม 
   น้ําตก มีจํานวน  9  แหง ในพืน้ที่ตางๆ ดังนี้ 
    1. น้ําตกพอตาหินดาษ  
    2. น้ําตก 491 
    3. น้ําตกพันวาล 5 
    4. น้ําตกบางไมแกว 
    5. น้ําตกทรายออน 
    6. น้ําตกหนิเรอื 
    7. น้ําตกหนิเขยีว 
    8. น้ําตกกรมหลวง 
    9. น้ําตกภูผาทอง (ตนน้ํารับรอ) 
      ทาทราย       มีจํานวน 6  แหง
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  5.2 มวลชนจัดตั้ง 
   กองหนนุเพื่อความมั่นคงของชาติ 2 รุน จํานวน    83 คน 
   ลูกเสือชาวบาน   1 รุน จํานวน  130 คน 
   อพปร.    2 รุน จํานวน  148 คน 
   กองทุนหมูบาน    จํานวน    19 กลุม 
   กลุมแมบานเกษตร   จํานวน      22 กลุม 
   ผูนําเยาวชน    จํานวน  115 คน 
   กลุมจักสาน    จํานวน     1  กลุม 

6. ศักยภาพตําบลรับรอ 
6.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลรบัรอ 

(1) จํานวนบุคลากร   จํานวน 60        คน ประกอบดวยตําแหนงดังนี ้
  นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
สํานักงานปลดั 

หัวหนาสํานักปลัด    1 คน  
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 1 คน (วาง) 
เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน  1 คน (วาง) 
นิติกร     1 คน 
นักพัฒนาชุมชน    1 คน (วาง) 
บุคลากร    1 คน 
เจาพนกังานธรุการ   1 คน 
เจาหนาที่บนัทกึขอมูล   1 คน (วาง) 
เจาหนาที่ธุรการ(ลูกจางประจํา)  1 คน 
ครูผูดูแลเด็ก    5 คน 

สวนการคลัง 
นักบริหารงานคลัง   1 คน 
นักวิชาการคลัง    1 คน 
เจาพนกังานการเงินและบัญชี  1 คน (วาง) 
เจาพนกังานจดัเก็บรายได   1 คน (วาง) 
เจาพนกังานพสัดุ    1 คน 
เจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี(ลูกจางประจํา) 1 คน  
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สวนโยธา 

เจาหนาที่บริหารงานชาง   1 คน 
วิศวกรโยธา    1 คน 
นายชางโยธา    1 คน  
ชางโยธา    1 คน (วาง) 

 พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    21   คน 
 พนักงานจางทั่วไป  จํานวน    14   คน 
   (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   ปริญญาโท    3 คน 
   ปริญญาตรี    11 คน 
   ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 8 คน 
  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  5 คน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)              14 คน 
   มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3)               3 คน  
   ประถมศึกษา    1 คน 

   (3) รายไดขององคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
 

ประเภทรายได ปงบประมาณ 
2553 

ปงบประมาณ 
2554 

ปงบประมาณ 
2555* 

- อบต.จัดเก็บเอง 
- สวนราชการจัดเก็บให 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

1,763,313.04 
22,804,176.84 
32,643,603.00 

1,679,922.06 
22,462,853.93 
30,101,673.00 

1,298,656.93 
13,020,760.02 
39,604,760.00 

งบประมาณทัง้สิ้น 57,211,092.88 54,244,448.99 53,924,176.95 

               * ขอมูล ณ  พฤษภาคม 2555 
 

6.2 ศักยภาพของชุมชนและพืน้ท่ี 
   องคการบริหารสวนตําบลรับรอ   เปนทองถ่ินขนาดกลาง ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ คือมีเนื้อที่ 
368.39  ตารางกิโลเมตร หรือ  230,246 ไร  สภาพพื้นที่ของตําบลรับรอเปนภูเขาสูง ทีร่าบสูง ที่ราบระหวาง
ภูเขา ที่ลาดเชิงเขา และที่ลาดเชิงเนินสลับกันไปทั่วทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะโซนบนตั้งแต หมูที่ 10 จนถึง หมูที่ 23 
ตําบลรับรอยังมีพื้นที่ติดแนวชายแดนกับสหภาพพมา  
   สภาพพื้นที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในดานตางๆ อาทิ การคมนาคมขนสง การติดตอส่ือสาร 
ซ่ึงประชากรสวนใหญตองการใหมุงเนนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคทั้ง ถนน สะพาน ไฟฟา และประปา 
ซ่ึงลวนแลวแตเปนความจําเปนพื้นฐานทั้งส้ิน แตดวยงบประมาณที่จํากัดขององคการบริหารสวนตําบลรับรอ
ซ่ึงตองจัดสรรใหครอบคลุมการพัฒนาในดานตางๆ ดวย 
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   แตในความยากลําบากของการคมนาคมสามารถเปลี่ยนวกิฤตใหเปนโอกาสในการพฒันา
ดานอื่นๆ ทดแทน อาท ิ การสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเนื่องจากสภาพพื้นที่มีแหลงปาตนน้ํา
คลองรับรอ แหลงน้ําตกมากมาย เชน น้ําตกหินเขยีว น้ําตกทรายออน น้ําตกพันวาล จุดลองแพคลองอุชาน-
คลองมะละ-คลองรับรอ ลวนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติอยางมาก และความยาก 
ลําบากของภูมปิระเทศสามารถนาํมาจัดการทองเที่ยวโดยเนนกลุมเปาหมายคือ นักทองเที่ยวทีน่ิยมผจญภัย
และรักษสภาพธรรมชาติที่สมบูรณไรการปนแตงไดเปนอยางด ี

  อีกทั้งตําบลรับรอไดช่ือวาเปนตําบลเดยีวในประเทศไทยที่รวบรวมคนจากภูมิลําเนาตางๆ 
ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดมาอาศัยอยูในตําบลรับรอ ดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดกลุมหมูบาน
ตางๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือบนแผนดนิดามขวาน ทั้ง 
กลุมทอเสื่อ กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม กลุมทอผา และองคการบริหารสวนตําบลรับรอไดสนับสนุน
งบประมาณเพือ่สืบสานงานประเพณีทีด่ีงาม อาทิ งานบญุบั้งไฟ งานสงกรานตลานนา รดน้ําดําหวัผูสูงอายุ 
งานประเพณีลอยกระทง งานวันดอกกาแฟบานและงานดอกกาแฟลาลานเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



สวนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 
ในป  2554  องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดดําเนนิการตามโครงการที่กําหนดไวเพื่อ

การพัฒนาจํานวน  6  ยุทธศาสตร  จํานวน   122  โครงการ 

ตารางการเปรียบเทียบจํานวนยุทธศาสตร / โครงการและงบประมาณ  ในการพัฒนา
ประจําปกับจํานวนยุทธศาสตร / โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริง 

 

 ยุทธศาสตร 

โครงการใน 
แผนพัฒนา 
ประจําป 

 

จํานวน 
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
 

รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณใน 
แผนพัฒนา 
ประจําป 

(ลานบาท) 

จํานวน 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 
(ลานบาท) 

รอยละ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ 
 ระบบสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ 
2. ดานการบริหารจัดการน้ํา 
3. ดานเศรษฐกิจ 
4. ดานคุณภาพชีวิต 
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ      
    สิ่งแวดลอม 
6. ดานการบริหารจัดการ  
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16 
7 
43 
11 

 
14 

22 
 

1 
1 
24 
2 
 

13 

71 
 

6 
14 
56 
18 

 
93 

143.35 
 

4.40 
1.33 
14.12 
0.72 

 
1.76 

18.50 
 

0.28 
0.03 
19.37 
1.37 

 
1.88 

12.90 
 

6.36 
2.25 
137 
190 

 
107 

รวม 122 63 52 165.69 41.43 25 
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สรุป จากการดําเนินงานที่ผานมา  องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดนําโครงการตางๆ                  

ทั้ง  6  ยุทธศาสตรไปดําเนินการดังนี ้
 1.  ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน  
 องคการบริหารสวนตําบลรับรอ ไดกําหนดโครงการไวในการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน  31  โครงการ  
ดําเนินการ  22  โครงการ   คิดเปนรอยละ   71    และไดตัง้งบประมาณตามแผนพัฒนาไวทั้งหมด  143.35  
ลานบาท    ดําเนินการจริงเปนเงิน  18.50  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  12.90 

 2.  ดานการบรหิารจัดการน้ํา  

 องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดกําหนดโครงการไวในการพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน  16 โครงการ  
ดําเนินการ  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  6  และไดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาไวทั้งหมด  4.40  ลานบาท    
ดําเนินการจริงเปนเงิน 0.28  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  6.36 

 3.  ดานเศรษฐกิจ   

 องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดกําหนดโครงการไวในการพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน  7  โครงการ   
ดําเนินการ  1  โครงการ คดิเปนรอยละ  14  และไดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาไวทัง้หมด   1.33  ลานบาท    
ดําเนินการจริงเปนเงิน   0.03  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  2.25  

 4.  ดานคุณภาพชีวิต  

 องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดกําหนดโครงการไวในการพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน  43  โครงการ  
ดําเนินการ  24  โครงการ  คดิเปนรอยละ  56  และไดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาไวทัง้หมด 14.12  ลานบาท    
ดําเนินการจริงเปนเงิน   19.37  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  137 

 5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดกําหนดโครงการไวในการพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน   11  โครงการ     
ดําเนินการ  2  โครงการ    คิดเปนรอยละ  18   และไดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาไวทั้งหมด  0.72  ลาน
บาท  ดําเนินการจริงเปนเงิน 1.37  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 190 

 6.  ดานการบรหิารจัดการ  

 องคการบริหารสวนตําบลรับรอ  ไดกําหนดโครงการไวในการพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน  14  โครงการ  
ดําเนินการ  13 โครงการ  คิดเปนรอยละ  93  และไดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาไวทัง้หมด   1.76  ลานบาท    
ดําเนินการจริงเปนเงิน  1.88  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  107 
 



สวนที่ 4 
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
 

วิสัยทัศนจังหวัดชุมพร  (Vision) 
 “สังคมอยูดีมีสุข ผลิตและจําหนายสินคาเกษตรครบวงจร 

สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว” 

ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (Strategic  Issues)  6  ประการ    ดังนี้ 
1)      การพัฒนาสินคาเกษตรครบวงจร 
2)      การพัฒนาคุณภาพชีวติอยางพอเพยีง 
3)      การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
4)      การสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
5)      การบริหารการพัฒนาเพื่อบริการประชาชน 
6)      ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร   
(Strategic Issues) 

เปาประสงค    (Goals) 

1.  การพัฒนาสินคา 

เกษตรครบวงจร 
1.    เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 

 

2.  การพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตอยางพอเพียง 
2.     สังคม/ชุมชน ไดรับการพัฒนาใหมีความมั่นคงและพึ่งตนเองได 
 

3. การสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและรักษา 

3.     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ   
 

4.  การสงเสริม
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

4.   จังหวัดชุมพรเปนแหลงทองเที่ยวระดับสากล 

5.  การบริหารการพัฒนา
เพื่อบริการประชาชน 

5.    การพัฒนาบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได 
 

 

6. ยุทธศาสตรความ
มั่นคงชายแดน 

6.     สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาและปองกัน/แกไขปญหาความมั่นคงชายแดน 
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วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรับรอ 
 

 
 
 
 

การคมนาคมสะดวก 

เศรษฐกิจมั่นคง 
สังคมสดใส 

ใสใจสิ่งแวดลอม 
เพียบพรอมคณุธรรม 

งามล้ําประเพณี 
สุขภาพดีถวนหนา 

ศรัทธาธรรมนําประชาคม 

 
พันธกิจในการพัฒนาทองถิ่น 

1. จัดใหมีการบํารุงรักษาพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. สงเสริมชุมชนและสังคมในตําบลเกิดความเขมแข็งมีคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 
3. ลดตนทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม เนนการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได 
4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 
5. พัฒนาระบบการเมืองการบริหารจัดการใหโปรงใส บริสุทธิ์และยุติธรรม 

 
แนวทางการพฒันาทองถิน่ 
 

1. กอสราง, ปรับปรุงและขยายบริการพื้นฐานดานสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุม     
ทุกพื้นที ่

2. สนับสนุนและสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดของประชาชน 
3. สงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมศักยภาพของคนในทองถ่ิน 



30 
 

4. จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหสําหรับผูดอยโอกาส 
5. จัดบริการดานสุขภาพทั้งทางดานปองกันและรักษา 
6. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
8. สงเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณี, วัฒนธรรม งานสําคัญตางๆ 
9. รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนชวยกนัรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10. พัฒนาหนวยงานใหทนัสมัยทั้งสถานที่ เครื่องมือเครื่องใชและการใหบริการ 
11. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธภิาพ 
12. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษ ี

 
นโยบายการพฒันาของผูบริหารทองถิ่น 

  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลรับรอเปนไปในทศิทางที่แนนอนครอบคลุมทุก
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลรับรอ และสามารถดําเนินการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ไดอยางเปนระบบ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลรับรอจึงกําหนดนโยบายการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลรับรอไว ดังนี ้
1.  นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาที่เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใหสอดคลองตามนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

1.1  สงเสริมการศึกษาแกเดก็ เยาวชนและประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  โดย  
ดําเนินการดานการศึกษาใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล 

1.2 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา           ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ไดรับประกนัคุณภาพการศกึษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

1.3 ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1.4 กระจายโอกาสทางการศึกษา โดยเริ่มตนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐานเพยีงพอรองรับ

เด็กในพื้นที่ พรอมพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและสอดคลองตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.5 สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
1.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม  และ       งานประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน อันเปนรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.  นโยบายดานการบริหารและการจัดการ 

เปนการปรับปรุงการบริหารและการจดัการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเกีย่วของกับกจิกรรม/โครงการ 
2.1  บริหารมอบหมายภารกจิใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่   ตาม สายงาน/มีเอกภาพในการบรหิาร 
2.2  ใหความอสิระในกระบวนการตัดสินใจ และอํานาจหนาที่   มอบหมายชัดเจน 

              2.3  เนนกระบวนการบริหารแบบรับฟงความคิดเห็นของชุมชน   ประชาคมองคกรมารวมใน        
การบริหารการดําเนินงานขององคการ บริหารสวนตําบล 

2.4  สรางระบบการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริตโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและตรงความตองการของประชาชนอยางแทจริง  ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.5  สงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกบัการมีสวนรวมบทบาทหนาที่ของประชาชนที่มีตอการ        
ปกครองในระบบประชาธิปไตย 

3. นโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยว 
อาชีพของพี่นองประชาชนในตําบลจะตองไดรับการสนบัสนุน เพื่อพฒันาใหมีคณุภาพชีวิตที่สมบรูณ

และยั่งยืนตลอดไป 
3.1 สงเสริมสนับสนุนการมีกลุมอาชีพตาง ๆ ใหเกิดความเขมแข็ง 
3.2   เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน ครอบครัว โดยเฉพาะการเกษตร  การแปรรูปสินคา 
3.3   สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการกลุมอาชีพ 
3.4  สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครอบครัว กลุมอาชีพรวมกับหนวยงานภายนอก 
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนใชวิถีชีวิตแบบระบบเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใหเกิด

ประโยชนอยางแทจริง 
3.6 สงเสริมบทบาทของชุมชนและองคกรเอกชนตาง ๆ ในการเปนชุมชนเจาบานพรอมทั้งอนุรักษ

ทรัพยากรทองถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเพื่อนําไปสูแหลงทองเที่ยวช้ันนํา    
และยั่งยืน 

4.  นโยบายดานสาธารณสุข 
มุงเนนสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี ทั้งเด็ก เยาวชนผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  

ใหไดรับการดแูลอยางทั่วถึง ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจติ 
4.1 การดําเนนิงานดานการควบคุมและปองกนัโรคตางๆ ในพื้นที ่
4.2 เนนการสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง โดยจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย  และจัดใหมีการแขงขนั

กีฬาปลอดยาเสพติด 
4.3 สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุข การรักษาพยาบาลแกผูสูงอายุคนพิการ ผูดอยโอกาส และ

ประชาชนทั่วไปใหไดรับการบริการอยางทั่วถึง 
4.4 สนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  มูลฐานชุมชนใหมีศกัยภาพ 
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4.5 สงเสริมความรูความเขาใจในการสรางหลักประกนัสุขภาพใหกับประชาชน 
4.6 สงเสริมกองทุนสวัสดิการชมุชน 

5. นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค 
เปนการพัฒนาดานกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อยกระดับความเปนอยูและ

อํานวยความสะดวกในชุมชน โดยดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ 
5.1 กอสรางและซอมแซมปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ใหไดมาตรฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การคมนาคมและขนสง 
5.2 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจดัใหมีการบริการ ดานไฟฟา ประปา การสื่อสารและ

โทรคมนาคมอยางทั่วถึง  
5.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาและการจัดแหลงน้าํใชสําหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร           

อยางเพียงพอ 
6. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ 

มุงเนนใหมีกจิกรรมดานการกีฬา และนันทนาการในชุมชน เพื่อให ประชาชนและเยาวชนได เขารวม
กิจการดานการออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจและหางไกลยาเสพติด 

6.1 สงเสริมใหมีการสานฝนนักกีฬาในระดับตําบลสูนักกีฬาระดับชาติ และสากล 
6.2 สนับสนุนการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับสถานศึกษา และศูนยกีฬาตําบล 
6.3 สงเสริมและจัดสรรงบประมาณและจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาใหแตละหมูบาน 

7. นโยบายดานพัฒนาสังคม 
เปนการพัฒนาดานการประกอบอาชีพของประชาชน ดานการเกษตร  และสนับสนนุองคกรชุมชนให

มีความเขมแขง็ 
7.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได พรอมสรางเครือขายเชื่อมโยง

ระหวางชุมชน องคกรเอกชน และทองถ่ิน 
7.2 ใหการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน กรณีประสบภยัพิบัติตาง ๆ อยางเต็มที่

และทั่วถึง 
7.3 แกไขปญหาดานคุณภาพชีวติของประชาชน ในดานที่อยูอาศัยและทีด่นิทํากิน 

8. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เปนการพัฒนาเกี่ยวกับคณุภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
8.1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน 
8.2 สงเสริมสนับสนุนการฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรม 
8.3 พัฒนาแหลงน้าํธรรมชาติใหเกิดประโยชนกับประชาชน โดยรวมกับหนวยงานอื่น และองคกร

ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
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9. นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
เปนการพัฒนาความรู ความเขาใจของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ตามระบอบ

ประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหบริการ
แกประชาชนอยางทั่วถึง 

9.1 สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

9.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลกรในองคการบริหารสวนตําบลใหมีความรูความสามารถเพื่อประโยชน
สูงสุดขององคกร 

9.3 พัฒนาระบบการใหบริการกบัประชาชน ดวยความเสมอภาค 
9.4 การวางแผนการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณดวยความยุติธรรม 
9.5 สงเสริมใหประชาชน ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามสีวนรวมในการบริหาร 

และการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน โดยรวมคิด รวมทํา และติดตามประเมินผลสามารถตรวจสอบ
ไดตรงตามความตองการของประชาชน 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค /สาธารณูปการ 
 

แนวทางการพฒันา โครงการ 

1.กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม       
   บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา    
   รางระบายน้าํ  
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให  
   ครอบคลุมทั่วถึง 

1. สรางถนน 
2. สรางทอระบายน้ํา 
3. ปรับปรุง, ซอมแซมถนน 
4. สรางสะพาน, ทอลอด, ทอเหล่ียม 
5. สรางถนนน้ําลน 
6. ติดตั้ง, ดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ 
7. ขยายคูสายโทรศัพทบานและสาธารณะ 

 

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 

แนวทางการพฒันา โครงการ 

1.ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภคและ  
   การเกษตร 
2.การจัดหาภาชนะกกัเก็บน้ําใหม ี
   คุณภาพและพอเพียง 

1. สราง/ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบประปา 
2. ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ 
3. จัดหาอุปกรณกักเก็บน้ํา 
4. สรางฝาย ทํานบ 

 
3 .  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทางการพฒันา โครงการ 

1.พัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม 
   รายไดใหพอเพียงตอการดํารงชีพ 

1. ฝกอบรมสงเสริมอาชีพราษฎร 
2. สนับสนุนการจัดตั้งกุลมอาชพี 
3. จัดตั้งตลาดกลาง 
4. จัดอบรมการแปรรูปสินคาทาง

การเกษตร 
5. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกจิพันธุด ี
6. สงเสริมการผลิตปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
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       4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานคุณภาพชีวิต 

 

แนวทางการพฒันา โครงการ 

1.จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเด็ก สตรี   
   คนชรา คนพิการและดอยโอกาส 
2.การสงเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ีและ 
   ปองกันโรคติดตอ 
3.สนับสนุนดานการศึกษา 
4.สงเสริมและอนุรักษประเพณี  
   วัฒนธรรมทองถ่ิน 
5.สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและ 
   นันทนาการ 

1. รณรงคปองกันโรคติดตอ 
2. รณรงคปองกันปญหายาเสพติด 
3. จัดอบรมความรูดานสาธารณสขุ 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย 
5. สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม

(นม), อุปกรณการศึกษา, อุปกรณกฬีา 
6. สนับสนุนความรูบุคลากรการศึกษา 
7. จัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ 
8. เผยแพรขาวสารกิจกรรมดานตางๆ ของ

หนวยงานใหประชาชนรับทราบ 
9. สรางหอกระจายขาว,เสียงตามสาย 

 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

แนวทางการพฒันา โครงการ 

1.สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
   ธรรมชาติ 
2.สงเสริมการสรางจิตสํานึกการจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. อบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม 

3. สงเสริม, อบรมการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ขยะไรคากลายเปนรายไดเพิม่ 

4. โครงการปลูกหญาแฝก 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
 

แนวทางการพฒันา โครงการ 

1.พัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรและเพิ่ม 
   ศักยภาพของ อบต. 
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ 
   รายไดของ อบต. 
3.พัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน  

1. ฝกอบรมบุคลากร 
2. จัดหาเครื่องมอืเครื่องใชที่ทันสมัยใน

การปฏิบัติงาน 
3. ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่, จัดเกบ็ภาษีเคล่ือนที่ 
4. จัดหาเครื่องมอืในการปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 
5. จัดอบรมสงเสริมความรูเจาหนาที่, 

ประชาชน และ อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  6 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัต ิ
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามบัญชี / แผนงาน / โครงการและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดวางไว 
จึงไดกําหนดองคการรับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ  และติดตามผลการดําเนนิการดังนี ้
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการน้ํา 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิชุมชน 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
 5.  ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ 

 เพื่อใหการติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
ตามหมวด 6  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง ดังนี ้
 1.  นายไชยวิชญ  สุบการี  ปลัด อบต.รับรอ  ประธานกรรมการ 
 2.  นางกนกวรรณ สุริโย  สมาชิก อบต.   กรรมการ 
 3.  นายไพบูลย  เรืองกําเนิด สมาชิก อบต.   กรรมการ 
 4.  นายสุชีพ  ปจฉิมมา สมาชิก อบต.   กรรมการ 
 5.  นายบุญชวย  จันทรเดชะ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ 
 6.  นางสุจิตรา  วงศสถิตย ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ 
 7.  นายอภิชัย  หนูตะเภา ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของ  กรรมการ 
 8.  นางเสาวคนธ  พูลชัย  ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของ  กรรมการ 
 9. นายวัชรินทร  ดิษมาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 10. นายมงคล  สุขจันทร ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 11. นายสายันย  หัสรินทร หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
1.  กําหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  
ผูบริหารทองถ่ิน   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกป   ทั้งนีใ้หติด 
ประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวา 30 วัน 

5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่เหน็สมควร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2556 - 2558 ) 

องคการบริหารสวนตําบลรับรอ 

  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค / สาธารณปูการ       

    1.1.แนวทางกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิทักษธรรม  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5  เมตร ยาว 600 เมตร 1,800,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 1 เชื่อมตอหมูที่ 3 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

2 กอสรางถนนหินคลุกสายวิจิตรสัมพันธ   หมูที่ 2  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช  กวาง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร 700,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

3 กอสรางถนนคสล. สายหาดใน -วังลุม - ชองพงษ   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 6000 เมตร 18,000,000     
ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 2   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.     ที่สะดวกรวดเร็ว   

4 กอสรางถนนคอนกรีตสายหินขวาง  หมูที่ 3  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว  5,500  เมตร 19,800,000    
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลรับรอ ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

5 กอสรางถนนคอนกรีตสายหาดหนองหอย  หมู 4 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 2,700,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

6 กอสรางถนนคอนกรีตสายซอยปูสาง  หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 480,000     
ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

7 กอสรางถนนคอนกรีตสายคลองใหญ หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร 7,200,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

8 กอสรางถนนคอนกรีตสายทางเขาโรงเรียน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 600,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  บานรับรอ หมูที่ 7 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

9 กอสรางถนนคอนกรีต สายนาสราง-นาจาว เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 600,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

10 กอสรางถนนน้ําลน คลองกราย หมูที่ 9  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง  5 เมตร ยาว 16 เมตร 400,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

11 กอสรางถนนคอนกรีต สายหนองเรือ - พันวาล  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 10,000 เมตร 30,000,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   
อบจ./
อุดหนุน     ที่สะดวกรวดเร็ว   

12 กอสรางถนนหินคลุกสายบางมาศ - อชุาน หมู 12 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 7,000 เมตร 3,780,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

13 กอสรางถนนหินคลุกสายราชวัง - บางขุนพรม เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 7,200 เมตร 3,880,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   -บางมาศเหนือ  หมูที่  12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

14 กอสรางถนนหินคลุก ซอยหินดาด หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 1,650,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

15 กอสรางถนนคอนกรีตบางไมแกวลางเชื่อม เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 6,000,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  บางไมแกวบน หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

16 กอสรางถนนลาดยางคลองเจริญเชื่อมพันวาล 4 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 7,200,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

17 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดพรอมทอลอดเหลี่ยม เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร 900,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  ซอยถ้ําสิงห  หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

18 กอสรางถนน คสล. สายทรายออน-น้ําใส หมูที่ 17 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 7000 เมตร 21,000,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม ตําบล จ.ป.ร.  อ.กระบุรี จ.ระนอง ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

19 กอสรางถนนลาดยาง สายพันวาล 4-5 หมูที่  20  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 6000 เมตร 19,000,000     
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.      ที่สะดวกรวดเร็ว   

20 กอสรางถนนคอนกรีต  สายน้ํารอบ - กลุมสี่รอย  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1400 เมตร 4,200,000    
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว   อบต./อบจ.     ที่สะดวกรวดเร็ว   

21 ขุดคูระบายน้ํา สามแยกบานปรางคลงครองรับรอ  เพื่อระบายน้ําและปองกันปญหาน้ําทวม กวาง 1 เมตร  ยาว  200 เมตร  250,000   แกไขปญหาน้ําทวมบาน สวนโยธา 

  หมูที่ 1 
บานเรือนและพื้นที่การเกษตร 

   อบต.   
เรือนและพื้นที่
การเกษตร   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

22 กอสรางถนนคอนกรีต สายราษฎรรวมใจ  หมูที่ 2  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2300 เมตร   6,900,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     
อบต./
อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

23 กอสรางถนนคอนกรีต สายราฏรบํารุงสุข  หมูที่ 2  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช  กวาง 5 เมตร ยาว 1100 เมตร   3,300,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     
อบต./
อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

24 กอสรางถนนคอนกรีตสายหาดแตงลาง  หมูที่ 3  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร   1,800,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

25 กอสรางถนนคอนกรีตสายราชไมตรี  หมูที่ 3  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร   2,520,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

26 กอสรางถนนหินคลุก ซอยบุบผา - หินขวาง  หมู 3  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร   600,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

27 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด สายสวนเหนือพัฒนา   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร   500,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 5 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

28 กอสรางถนนคอนกรีตสายเกาะหนองอยู  หมูที่  6  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร   2,000,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม หมูที่ 8 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว    
อบต./
อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
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(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

29 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. สายคลองใหญ  หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช  1 แหง   450,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

30 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. สายโพธิ์สาง  หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช  1 แหง   450,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

31 กอสรางถนนหินคลุก สายคลองตาดํา เชื่อม  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร   500,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  ตําบลทาขาม หมูที่ 6 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

32 
กอสรางถนนคอนกรีตสายราษฎรสุขขุม  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร   4,500,000   

 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 เชื่อม หมูที่ 6 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว    อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

33 
กอสรางถนนคอนกรีต สายนาจาว - ชองคอก   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร   6,000,000   

 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว    อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

34 
กอสรางถนนคอนกรีต สายไผไขว หมูที่ 8  เชื่อม  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร   4,500,000   

 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 2 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว    อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

35 
กอสรางถนนลาดยางสายหนองบัว -โปงนนท   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1900 เมตร   4,000,000   

 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 เชื่อม หมูที่ 6 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว    อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

36 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายนาสราง-โปงนนท เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร   570,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

37 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายนาจาว - หลังเขา เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร   600,000   
ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 เชื่อม หมูที่ 6 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

38 
กอสรางฝายน้ําลนพรอมสะพานบานนาสราง  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร   300,000   

 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 8 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว    อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

39 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายเขาไผ - กรายทอง  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 3500 เมตร   1,600,000   
ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 9 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

40 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองรับรอ หมูที่ 9  เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 120 เมตร   14,000,000   
ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม หมูที่ 13 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

41 กอสรางถนนหินคลุกหนาโรงเรียน ตชด. เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร   810,000   
ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  สันตินิมิต หมูที่ 10 เชื่อม หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

42 กอสรางถนนหินคลุกสายกลุมระโนดลาง -  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2200 เมตร   1,240,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  กลุมสันเจริญ หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

 
43 กอสรางถนนหินคลุกสายกลุมสัญเจริญ - 

 
เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2300 เมตร   

 
1,250,000  

 
ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 
สวนโยธา 

  กลุมเชียงราย หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

44 กอสรางถนนคอนกรีต ซอย 3 หนาโรงเรียน ตชด. เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร   480,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

   หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

45 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สายระโนด - ซอยมารวย เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร   1,080,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

46 กอสรางถนนหินคลุกสายสันตินิมิตร - เนิน 491 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 2,700 เมตร   1,900,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

47 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด สายพันวาล 3 หมู 11 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร   810,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อมหมูบานครบุรี หมู 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

48 กอสรางถนนคอนกรีต สายสํานักสงฆ พันวาล 2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร   900,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 11 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

49 กอสรางถนนคอนกรีต สายสํานักสงฆ พันวาล 3 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร   900,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 11 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

50 กอสรางถนนหินคลุกซอยรวมใจ - ในหุบ หมู 12 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 3000 เมตร   1,350,000   
 ประชาชนมีการ
คมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
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(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

51 กอสรางถนนคอนกรีต ซอยสุขเกษม  หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1200 เมตร   4,320,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว 
  
 

52 กอสรางถนนหินคลุก ซอยมานฟา  ซอยพยุงสุดใส  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 6000 เมตร   3,240,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ซอยคุมเกลา หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

53 กอสรางถนนคอนกรีตสายบางมาศเหนือ - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 4700 เมตร   17,000,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  บางฝนตก หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

54 กอสรางถนนคอนกรีตสายบางมาศ - หนองบัวรี เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 5300 เมตร   19,000,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

55 กอสรางถนนหินคลุกสายบางบาศเหนือ-ทรายทอง เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร   810,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

56 กอสรางถนนหินคลุกสายซอยลุงฮวง-ตาทอง เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร   675,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

57 กอสรางถนนคอนกรีต ซอยสุชาติ-ศูนยพัฒนา เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร   3,000,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เด็กเล็กบานบางมาศ หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

58 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายโปงเงาะ - บางมุด เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร   1,620,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

59 กอสรางถนนคอนกรีตสายเกลาเหนือ หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร   4,500,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
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ที่
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60 กอสรางถนนคอนกรีตสายเกลาใต หมูที่ 13  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3200 เมตร   9,500,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
 

61 
 
กอสรางถนนคอนกรีตสายบกตาเรือน หมูที่ 13  

 
เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 

 
กวาง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร   

 
3,000,000   

  
ประชาชนมีการคมนาคม 

 
สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

62 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด กลุม 9 หลัง  หมู 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร   1,650,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

63 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด สายหนาเขา  หมู 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร   1,650,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

64 กอสรางถนนคอนกรีตคลองเจริญเชื่อมครบุรี เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร   7,200,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

65 สรางถนนคอนกรีตบางไมแกวเชื่อมคลองเจริญ  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร   6,000,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  (สายใน 1) หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

66 กอสรางถนนคอนกรีต ซอยบานครูนา  หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร   2,400,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

67 กอสรางถนนคอนกรีต ซอยบานนายทิม  หมู 15 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร   2,400,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 2557 (บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

68 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดสายบางไมแกว - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร   1,000,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ทรายทอง หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

69 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดซอยบานตาเรือง เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร   180,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

70 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดซอยบานนายสันติ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร   180,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

71 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดซอยบานชลอ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร   180,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 15 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

72 กอสรางถนนคอนกรีตสายบางเกตุ - มะละ  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 9000 เมตร   30,000,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 16 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

73 กอสรางถนนน้ําลน บางอาจารย - บางเกตุ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช จํานวน  2  แหง   600,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 16 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

74 กอสรางถนนลาดยางสายมะละ - บางฝนตก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 15000 เมตร   35,000,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 16 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     
อบจ./
อุดหนุน    ที่สะดวกรวดเร็ว   

75 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 16  เชื่อม  หมูที่ 11  เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช จํานวน  1  แหง   5,000,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ตําบลทาขาม ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

76 ปรับปรุงสะพานแขวน  หมูที่ 16  เชื่อม  หมูที่ 15  เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช จํานวน  1  แหง   300,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ตําบลทาขาม ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

77 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดสายปากพรุ - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร   900,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ทรายออน หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   
 

78 กอสรางถนนหินคลุกพรอมวางทอ  ซอยเทพ ี เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 
 

กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร  500,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

79 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด สายวงแหวน 1 - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร  ยาว 3000 เมตร   850,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  บางฝนตก  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

80 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด สายวงแหวน 2 - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร  ยาว 1000 เมตร   450,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  บางฝนตก  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

81 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด ซอยบุญใส เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร  ยาว 1000 เมตร   450,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

82 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด ซอยหนาเขาจาว เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร  ยาว 1000 เมตร   450,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

83 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอยวงแหวน 3   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช  1 แหง   350,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หนองบัวรี  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

84 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอยวงแหวน 2  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช  1 แหง   350,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  บางฝนตก  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

85 กอสรางถนนลาดยางสายสาวดอย -หางไหล -  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 5000 เมตร   12,000,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  บางมุด-คลองใหญ  หมูที่ 19 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 2557 (บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

86 กอสรางถนนคอนกรีตสายสันกําแพง 2  หมู 19   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร   1,500,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม  หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   
 

87 
 
กอสรางถนนคอนกรีต สายสาวดอย - สันกําแพง 2  

 
เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 

 
กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร   

 
4,500,000   

 
ประชาชนมีการคมนาคม 

 
สวนโยธา 

  บางมุด หมูที่ 19 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

88 กอสรางถนนคอนกรีต สายคลองใหญลาง หมู 19 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร   1,500,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม หมูที่ 10 ตําบลหงษเจริญ ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

89 กอสรางถนนหินคลุกสายหางไหล - บ.วิจิตรภัณฑ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร   300,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 19 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

90 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หางไหล-บางมุด  หมู 19  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 2 เมตร ยาว 7 เมตร   450,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

91 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หางไหลซอย 1  หมู 19  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 2 เมตร ยาว 7 เมตร   450,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

92 โครงการวางทอ สายบางมุด-คลองใหญลาง  หมู 19  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช จํานวน  2  จุด   60,000    ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.    ที่สะดวกรวดเร็ว   

93 กอสรางถนนหินคลุกทางขึ้นสํานักสงฆบางมุด เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร   170,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 19 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

94 กอสรางถนนหินคลุกสายพันวาล 5 - ฐานตชด.เกา เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร   450,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 20 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

95 กอสรางถนนหินคลุกสํานักสงฆพันวาล 5 - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร   650,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  วังน้ําเย็น  หมูที่ 20 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

96 กอสรางถนนหินคลุกกลุมบุรีรัมย - ฐาน ตชด.เกา เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร   350,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 20 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

97 กอสรางถนนคอนกรีต สายสตงลาง -สตงบน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 3,700 เมตร   11,100,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

98 กอสรางถนนคอนกรีต สายสุขสําราญ - บางทา เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร   2,100,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

99 กอสรางถนนหินคลุกสายสุขสําราญลาง-สวนยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร   1,350,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

100 กอสรางถนนหินคลุกสายบางทา-สุขสําราญ- เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 5700 เมตร   1,600,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  สตงบน  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

101 กอสรางทอบลอค หมูที่ 21 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 4 จุด   1,600,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว กวาง 5 เมตร  แบบ 2 ชอง   อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

102 กอสรางถนนคอนกรีต สายทรายทอง - ทรัพยขมิ้น เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1750 เมตร   5,250,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

 



52 

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 2557 (บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

103 กอสรางถนนหินคลุก สายทรายทอง - บางขุนพรม  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 3100 เมตร   1,400,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

104 กอสรางถนนลาดยาง สายทรายทอง - บางไมแกว เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1750 เมตร   3,500,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

105 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. สายทรัพยขมิน้-คลองหาด เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 1 แหง   500,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว กวาง 5 เมตร  แบบ 3 ชอง   อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

106 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายคลองหาด- เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร   650,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  คลองน้ําแดง  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

107 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายทรัพยขมิ้น- เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร   700,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  คลองหาด  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

108 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด คลองไทรแกว - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร   550,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ทรายทอง (ซอยพอสุวรรณ)  หมูที่  22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

109 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด คลองไทรแกว - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร   350,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ทรายทอง (ซอยบานตาเล)  หมูที่  22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

110 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอยตาผาด  หมูที่  23 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 1 แหง   500,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

111 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอยบานคณุนก  หมูที่  23 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 1 แหง   500,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต./อบจ.   ที่สะดวกรวดเร็ว   
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112 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยตาผาด  หมูที่ 23 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร   650,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

113 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด  ทางเขาควนดินแดง - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 4000 เมตร   1,700,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หนวยปาไม - ตชด.หินเขียว   หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

114 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยชุมพอง  หมูที่ 23 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร   650,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

115 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยนายสมเศียร เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร   650,000   ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว     อบต.   ที่สะดวกรวดเร็ว   

116 กอสรางถนนลาดยาง สายสุนทรอุทิศ หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร     600,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

117 กอสรางถนนลาดยาง ซอยเจริญจิต หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร     720,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

118 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายไผไขว  หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร     520,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

119 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายน้ําผุด  หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร     720,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

120 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายชองพงษ   หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร     400,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม หมูที่ 9 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

121 โครงการวางทอลอดคลองตาล  หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร    80,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   
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122 ซอมแซมสะพานแขวน หมูที่ 3  เชื่อมหมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช ซอมแซมสะพานแขวน       500,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ตําบลหินแกว ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 1 แหง     อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

123 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายวังดนิแดง   หมู 4 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร     990,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

124 กอสรางถนนแอสฟลสติกทับคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร     10,000,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  สายหนองเรือ - พันวาล   ม.1,4,5,7 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       
อบจ./
อุดหนุน  ที่สะดวกรวดเร็ว   

125 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายหนาเขาเนา  หมู 5 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 700 เมตร    800,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

126 กอสรางถนนคอนกรีตสายสุขเฉลิม หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร     2,640,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

127 กอสรางถนนคอนกรีต สายดอนสูง หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 3,300 เมตร     7,920,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อมหมู 10 ตําบลทาขาม ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

128 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายนาปาเชื่อม เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 4 เมตร ยาว 1800 เมตร     648,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ดอนสูง หมูที่ 6 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

129 กอสรางถนนคอนกรีตสายคลองใหญพิเศษ 3 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2300 เมตร     7,000,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่  6  เชื่อม ตําบลทาขาม  ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ. ที่สะดวกรวดเร็ว   
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130 กอสรางถนนหินคลุกพรอมสรางฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร     1,000,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  สายนาทุง - หนองบัว  หมูที่ 8 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

131 กอสรางถนนคอนกรีตสายราษฎรวิรัตน หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร     2,100,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

132 กอสรางถนนคอนกรีตสายนาจาวสายใน หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร    3,000,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต./อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

  หมูที่ 8 เชื่อม หมูที่ 9 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

134 กอสรางถนนคอนกรีต สายเขาไผ - กรายทอง ม. 9 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 3500 เมตร     16,000,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ. ที่สะดวกรวดเร็ว   

135 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายบานคุณสุวรรณ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร     750,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 9 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

136 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายชองพงษ 1 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1200 เมตร     540,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 9 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

137 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายกลุมสันเจริญ  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร     810,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 10  เชื่อม หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

138 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายกลุมสี่รอย  ซ.1 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 400 เมตร     216,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 10   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

139 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายกลุมสี่รอย  ซ.2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 350 เมตร     190,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 10   ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
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140 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายกลุมระโนดบน - เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 2500 เมตร     1,350,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  กลุมระโนดลาง  หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

141 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอยสันเจริญ  หมูที่  10 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 1 จุด     20,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ. ที่สะดวกรวดเร็ว   

142 โครงการวางทอ ซอยโรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 1 จุด     500,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อมกลุมเชียงราย  หมูที่ 10 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ. ที่สะดวกรวดเร็ว   

143 กอสรางถนนคอนกรีต ซอยสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร    900,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

144 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยสุขสวัสดิ์ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร     700,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 11 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

145 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดสายบางมาศเหนือ -  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร     900,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  คลองทรายบน หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

146 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดสายโปงเงาะซอย 1 -  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร     1,620,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หินเข หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

147 ซอมแซมและตอเติมถนนน้ําลน   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร     200,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  กลุมบางขุนพรม หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

148 กอสรางถนนคอนกรีตสายราชวัง - น้ําใส  หมูที่ 12  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 4500 เมตร     16,200,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
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149 กอสรางถนนหินคลุกสายปราจีน - หินเข  หมูที่ 12  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 6000 เมตร     3,240,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

150 กอสรางสะพานขามคลองสํานักสงฆหินเข ม.12  เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร     900,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       
อบต./
อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

151 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยทุงเส็ง หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร     770,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

152 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยสระ หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร     670,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
 

153 
 
กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายราษฎรพัฒนา  

 
เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 

 
กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร     

 
420,000 

  
ประชาชนมีการคมนาคม 

 
สวนโยธา 

  หมูที่ 13 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

154 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายคุณลน หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร     90,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

155 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยดาเพยีร หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร     1,650,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

156 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยสระหลวง หมู 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1400 เมตร     800,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   
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157 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยเกษตร หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 1200 เมตร     650,000 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต. ที่สะดวกรวดเร็ว   

158 กอสรางถนนคอนกรีตสายสองพี่นอง หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร    1,500,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

159 กอสรางถนนคอนกรีตสายมะละ-วังเคียน หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร    1,500,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

160 กอสรางถนนคอนกรีตสายบางอาจารย  หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร    1,500,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

161 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หมูที่ 16  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 11  จุด     3,080,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

162 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดพรอมทอ คสล.  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร     600,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ซอยปากลวย หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

163 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายน้ําใส - คลองพละ  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 4300 เมตร     1,600,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

164 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด ซอยดอกหญา  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร     900,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

   หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

165 กอสรางถนนหินคลุกอัดบด สายปากพรุ - น้ําใส  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร     650,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

   หมูที่ 17 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
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166 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอยศิริพร  หมูที่ 18  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 5 เมตร     340,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

167 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หนองบัวรี-ทรายทอง    เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 5 เมตร     340,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

168 กอสรางถนนหินคลุกซอยวงแหวน 3 หมูที่ 18  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร     900,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

169 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายในหุบ หมูที่ 18  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร     450,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

170 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายหนองบัวรีใหม -  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร     900,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  ทรายทอง  หมู 18  ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
 

171 
 
กอสรางถนนคอนกรีตสายพรประเสริฐ  หมูที่ 18 

 
 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 

 
กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร     

 
1,200,000 

  
ประชาชนมีการคมนาคม 

 
สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

172 กอสรางถนนหินคลุกอัดบดสายศิริพร -   เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1100 เมตร     500,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  บางมาศเหนือ  หมูที่ 18 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

173 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองใหญลาง  หมูที่ 19   เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร     1,200,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม  หมูที่ 10  ตําบลหงษเจริญ  ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

174 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองใหญบน  หมูที่ 19   เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร     1,200,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  เชื่อม  หมูที่ 10  ตําบลหงษเจริญ  ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต./อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

175 กอสรางสะพาน คสล.  หมูที่ 19  เชื่อม  เพื่อใหประชาชนมีสะพานสําหรับใช กวาง 8 เมตร ยาว 45 เมตร     2,700,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 10  ตําบลหงษเจริญ  ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       
อบต./
อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

176 โครงการกอสรางทอบล็อค 12 จุด หมูที่ 20  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 12  จุด     6,000,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       
อบต./
อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

177 โครงการวางทอตามถนน หมูที่ 20  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช จํานวน  31  จุด     400,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       
อบต./
อบจ.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

178 กอสรางหินคลุกบดอัดสายสวนยาง - สวนปาลม  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 3000 เมตร     1,350,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

179 กอสรางหินคลุกบดอัดสายบางทา - สุขสําราญ -  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 3000 เมตร     1,350,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  สตงบน  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

180 กอสรางหินคลุกบดอัดสายทรายทอง - หนองบัวรี  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร     1,250,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 22 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

181 กอสรางถนนน้ําลน สายสุขสําราญ เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช 1 แหง    280,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 21 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

183 กอสรางถนนคอนกรีต ซอย อบต.บุญ - อบต.สมร เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 600 เมตร    1,800,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
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    1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทั่วถึง       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

184 กอสรางถนนคอนกรีต กลุมเชียงราย  หมูที่ 23 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร    3,000,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

    ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว      อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

185 
กอสรางถนนหินคลุกบดอัดสายวงเวยีนควนดิน
แดง  เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร     200,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 23 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   

185 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดซอยประปาหินเข    เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับใช กวาง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร     300,000  ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา 

  หมูที่ 12 ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว       อบต.  ที่สะดวกรวดเร็ว   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1 - หมูที่ 23 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ทั้งตําบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

        อบต. อบต. อบต.  ครัวเรือน   

2 ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสองทาง  ม.1 - ม.23 เพื่อใหประชาชนเดนิทางสะดวก ทั้งตําบล 300,000 300,000 300,000  ประชาชนไดรับความ อบต./กฟฝ 

     ในเวลากลางคืน   อบต. อบต. อบต.  สะดวกในการเดินทาง   

3 ขยายเขตไฟฟา ซอยสุขเฉลิม  หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร   200,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

          อบต.   ครัวเรือน   

4 ขยายเขตไฟฟา บานดอนสูง  หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ระยะทาง 350 เมตร   250,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

          อบต.   ครัวเรือน   

5 ขยายเขตไฟฟา สายในอิ  หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ระยะทาง 1200 เมตร   700,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

          อบต.   ครัวเรือน   

6 ขยายเขตไฟฟา ซอยสระหลวง  หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ระยะทาง 1400 เมตร   1,000,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

      จํานวน 16 ครัวเรือน   อบต.   ครัวเรือน   

7 ขยายเขตไฟฟา  หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย   900,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

      จํานวน 20 ครัวเรือน   อบต.   ครัวเรือน   

8 ขยายเขตไฟฟา  หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 3 สาย   2,000,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

          อบต.   ครัวเรือน   

9 ขยายเขตไฟฟา พันวาล 4 ตอนบน - ชองหินหมู เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ระยะทาง 15000 เมตร   2,000,000    ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

   - วังน้ําเย็น  หมูที่ 20   จํานวน 290 ครัวเรือน   อบต.   ครัวเรือน   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

10 ขยายเขตไฟฟา  สายยางคอคช  หมูที่ .3 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     1,500,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 
      ระยะทาง 2000 เมตร     อบต. ครัวเรือน   

11 ขยายเขตไฟฟา  สายวังดินแดง  หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     750,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

      ระยะทาง 1000 เมตร     อบต. ครัวเรือน   

12 ขยายเขตไฟฟาซอยสุชาติ-หนองบุรี-ซอยนายเลิศ    เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     2,000,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

  หมูที่ 12   จํานวน 30 ครัวเรือน     อบต. ครัวเรือน   

13 ขยายเขตไฟฟาซอยนายฮวง-ลุงทอง-สุทธิดา   เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     2,000,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

  หมูที่ 12   จํานวน 20 ครัวเรือน     อบต. ครัวเรือน   

14 ขยายเขตไฟฟาซอยอุชาน-ซอยโปงเงาะ-บางมุด เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     2,000,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

  หมูที่ 12   จํานวน 55 ครัวเรือน     อบต. ครัวเรือน   

16 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สายบางมาศใต  หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     2,000,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

  เชื่อม  หมูที่ 13         อบต. ครัวเรือน   

17 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 21 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 1 สาย     1,000,000  ประชาชนมีไฟฟาใชทุก อบต./กฟฝ 

      จํานวน 12 ครัวเรือน     อบต. ครัวเรือน   
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการน้ํา        

  2.1 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่ออุปโภค  บริโภคและการเกษตร       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงและขยายเขตประปา  ม.1 - ม.23 
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใช
ตลอดป ทั้งตําบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

        อบต. อบต. อบต.  ตลอดป   

2 ปรับปรุงประปาหมูบาน หมูที่ 4 
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใช
ตลอดป  1 แหง 200,000      ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

        อบต.      ตลอดป   

3 ขุดลอกคลองนาใหญ หมูที่ 5 - หมูที่ 7 
 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตร 1  แหง 250,000      ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

        อบต.      การเกษตร   

4 ปรับปรุงทอระบายน้ําหนาเขาเนา หมูที่ 5 
เพื่อใหประชาชนใชเสนทางขามฝาย
และ ปรับปรุงทอระบายน้ําหนาเขาเนา 100,000     ประชาชนใชเปนเสนทาง สวนโยธา 

    ขนสงผลผลิตทางการเกษตรได   อบต.     ขนสงผลผลิตทางการเกษตร   

5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 , หมูที่ 7  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช ติดตั้งถังแชมเปญ พรอม 500,000      ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

     ตลอดป และถังกรองสนิม อบต.      ตลอดป   

6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช 1  แหง 200,000      ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

     ตลอดป   อบต.      ตลอดป   

7 ขยายเขตประปาภเูขาคลองชํายา  หมูที่ 13  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช ระยะทาง 10,000 เมตร 800,000      ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

     ตลอดป จํานวน  152 ครัวเรือน อบต.      ตลอดป   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ 

ที่
รับผิดชอบ 

8 ปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 15 
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใช
ตลอดป  1 แหง 200,000      ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

        อบต.      ตลอดป   

9 สรางระบบประปาขนาดใหญ หมูที่ 2 
 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช 
ตลอดป 1 แหง  4,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใช สวนโยธา 

         
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

10 ขุดลอกคลองบางตนีปลา  หมู 2 
 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตร กวาง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร   320,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

11 ขุดลอกคลองใน หมูที่ 2 
 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตร กวาง 8 เมตร ยาว 600 เมตร   100,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

12 ขุดลอกคลองตาล  หมูที่ 2 
 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตร กวาง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร   160,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

13 ปรับปรุงและขยายเขตประปา หมูที่ 3 
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใช
ตลอดป ระยะทาง 3,000 เมตร   500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          อบต.    ตลอดป   

14 ขุดลอกคลองสระหลวง หมูที่ 3 
 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตร กวาง 30 เมตร ยาว 40 เมตร   430,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

15 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา เพื่อใหประชาชนทั้ง 4 หมูบานมีน้ําในการ 1  แหง  4,500,000   ประชาชน 4 หมูบาน มีน้ําใช สวนโยธา 

  พรอมทอสงน้ํา หมู 1 , 4 , 5 , 7 อุปโภค บริโภคและการเกษตร ตลอดทั้งป ระยะทาง  4,000  เมตร  
อบต./
อุดหนนุ   อุปโภค บริโภค การเกษตร   

16 ปรับปรุงซอมแซมคูระบายน้ําคลองหนองสัก   เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   400,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

  พรอมลอกคูระบายน้ํา  หมูที่ 4   กวาง  1  เมตร  ยาว  160 เมตร   อบต.    การเกษตร   

17 ขุดลอกบอน้ําตื้นสาธารณะ  หมูที่ 4  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1  แหง   20,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

18 ขุดลอกคูน้ําเพือ่ทํานาปรัง  ม.1,4,5,7  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1  แหง   500,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

19 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1  แหง  12,000,000   ประชาชน 4 หมูบาน มีน้ําใช สวนโยธา 

  พรอมทอสงน้ํา หมู 3 , 1 , 8    ระยะทาง  8,000  เมตร  
อบต./
อุดหนนุ   อุปโภค บริโภค การเกษตร   

20 ขุดลอกคลองใหญ  หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   400,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

21 ขุดลอกคลองหนองเรือ  หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   400,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต.    การเกษตร   

22 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คลองใหญ หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง  350,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

        อบต.   การเกษตร   

23 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําพรอมลอกหนาฝาย  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง  1,000,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

  โปงหอม หมู 8     อบต.   การเกษตร   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

24 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใชตลอดป  1 แหง   200,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          อบต.    ตลอดป   

25 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใชตลอดป  1 แหง   4,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

26 ขุดลอกคลองกรายทอง หมูที่ 9  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   200,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

      กวาง 12 เมตร ยาว 500 เมตร   อบต.    ตลอดป   

27 กอสรางประปาขนาดใหญ ม. 10 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใชตลอดป  1 แหง   4,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

28 โครงการกอสรางฝายน้ําลน สํานักสงฆสันตินิมิตร  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง  280,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

  หมูที่ 10  กวาง 20 เมตร ยาว 150 เมตร  อบต.   การเกษตร   

29 ขุดลอกคลองใตฝายกลุมระโนด หมูที่ 10  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   200,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

      กวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร   อบต.    ตลอดป   

30 กอสรางระบบประปาขนาดกลาง หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใชตลอดป  1 แหง   3,200,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

31 โครงการขุดบอพักน้ําประปาผิวดิน หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใชตลอดป  1 แหง   100,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

32 ขุดลอกคลอง หมูที ่15  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   300,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

      ระยะ 500 เมตร   อบต.    การเกษตร   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

33 กอสรางประปาขนาดใหญ หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน น้ําใชตลอดป  1 แหง   4,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

          
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

34 โครงการกอสรางฝายขนาดเล็ก จุดบางพลัด -  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน  2  จุด  400,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

  บางอาจารย  หมูที่ 16     อบต.   การเกษตร   

35 สรางประปาขนาดใหญ  หมูที่ 18 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  1 แหง  4,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

    น้ําใชตลอดป    
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

36 โครงการอาคารอัดน้ํา/วางทอประปา  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช 1 แหง  1,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

  (หวยเขานางสระ) หมู 18  ตลอดป    อบต.    ตลอดป   

37 โครงการอาคารอัดน้ําชนิด B2 หมู 18  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช 1 แหง  600,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

     ตลอดป     อบต.    ตลอดป   

38 ขยายเขตประปาถังสูง (ตอยอดประปาชุมชน)   เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช 1 แหง  300,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

  หมู 18  ตลอดป    อบต.    ตลอดป   

39 ขุดสระน้ําสาธารณะ  หมูที่ 18  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 2 แหง   1,000,000   ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

      กวาง 40 เมตร ยาว 90 เมตร   อบต.   การเกษตร   

40 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา เขาพระเจา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากิน  1 แหง  4,500,000    ประชาชนไดมีน้ํากิน  น้ําใช สวนโยธา 

  หมูที่ 18 น้ําใชตลอดป    
อบต./
อุดหนนุ    ตลอดป   

41 โครงการขุดสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 19  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 2 แหง   700,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

          อบต./อบจ.    การเกษตร   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

42 ปรับปรุงและซอมแซมระบบประปาหมูบาน  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป ทอขนาด 4 นิ้ว ยาว 4,000 ม.   900,000   ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

  หมูที่  21       อบต.   ตลอดป   

43 โครงการขุดลอกคลอง (ทรายทอง - คลองหาด -   เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง   100,000    ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

  ทรัพยขมิ้น)  หมูที่ 22       อบต.    การเกษตร   

44 ขยายเขตประปาหมูบาน ซอยบานยายเติบ    เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป ระยะทาง 1000 เมตร  120,000   ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

  ควนดินแดง หมูที่ 23   จํานวน  12 ครัวเรือน  อบต.   ตลอดป   

                 

45 ขยายเขตประปาหมูบาน ซอยสวนเหนอืพัฒนา    เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป ระยะทาง 200 เมตร    250,000 ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

  ซอยบานตาทอย หมูที่ 5        อบต. ตลอดป   

            
อบต./
อุดหนนุ ตลอดป   

47 สรางประปาขนาดใหญ  หมูที่ 13  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป 1 แหง     4,200,000 ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

            
อบต./
อุดหนนุ ตลอดป   

48 ขยายเขตประปาซอยหินดาด  หมูที่ 14  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป 1 แหง     400,000 ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

            อบต. ตลอดป   

49 โครงการซอมแซมสระหลวง  หมูที่ 14  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง    250,000  ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

           อบต.  การเกษตร   

50 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  หมู 15  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 1 แหง    300,000  ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

           อบต.  การเกษตร   
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  2.2 แนวทางการจดัหาภาชนะกักเก็บน้ําใหมีคุณภาพและพอเพียง       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

51 โครงการขุดลอกฝาย  หมูที่ 21  เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร 2 แหง     300,000  ประชาชนไดมีน้ําใชเพื่อ สวนโยธา 

            อบต.  การเกษตร   

52 สรางประปาขนาดใหญ  หมูที่ 22  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป 1  แหง     4,200,000 ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

           
อบต./
อุดหนนุ ตลอดป   

53 สรางประปาขนาดใหญ ม.23  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช ตลอดป 1  แหง     4,200,000 ประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใช สวนโยธา 

           
อบต./
อุดหนนุ ตลอดป   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 สรางถังกักเก็บน้ํา ม.1 - ม.23  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดืมที่สะอาด ทั้งตําบล 500,000 500,000 500,000  ประชาชนไดดื่มน้ําสะอาด สวนโยธา 

        อบต. อบต. อบต.     

2 จัดซื้อถังเก็บน้ํา ม.1 - ม.23  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดืมที่สะอาด ทั้งตําบล 200,000 200,000 200,000  ประชาชนไดดื่มน้ําสะอาด สวนโยธา 

        อบต. อบต. อบต.     

3 สรางถังกักเก็บน้ําในหมูบาน หมูที่ 4  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดืมที่สะอาด 1 จุด  400,000    ประชาชนไดดื่มน้ําสะอาด สวนโยธา 

         อบต.       

4 สรางถังกักเก็บน้ําในหมูบาน หมูที่ 6  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดืมที่สะอาด ขนาด 20,000 ลิตร  350,000    ประชาชนไดดื่มน้ําสะอาด สวนโยธา 

         อบต.       

5 สรางถังกักเก็บน้ําในหมูบาน ม. 9  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดืมที่สะอาด ขนาด 20,000 ลิตร  350,000    ประชาชนไดดื่มน้ําสะอาด สวนโยธา 

         อบต.       

6 สรางถังกักเก็บน้ําในหมูบาน หมูที่ 20  เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดืมที่สะอาด ขนาด 20,000 ลิตร  350,000    ประชาชนไดดื่มน้ําสะอาด สวนโยธา 

         อบต.       
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  3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน        

    3.1.แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหพอเพียงตอการดํารงชีพ       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนการดําเนินการศูนยถายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 
1 กลุม 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดเรียนรูและเพิ่ม 

ศูนยถายทอด
ฯ/ 

  ตําบลรับรอ ในตําบล   อบต. อบต. อบต. รายไดใหกับครอบครัว อบต. 

2 สงเสริมกลุมอาชีพ ม.1 - ม.23 เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพในตําบลรับรอ ตําบลรับรอ 500,000 500,000 500,000 เพิ่มรายไดใหกับประชาชน สํานักปลัด 

    ใหมีรายไดเสริม   อบต. อบต. อบต.     

3 สงเสริมโครงการจัดทําปุยหมักและปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมอาชีพและลดตนทุนการผลิต ทั้งตําบล 500,000 500,000 500,000 ประชาชนลดการใชสาร เกษตร / อบต. 

  ม. 1 - ม. 23    อบต. อบต. อบต. เคมีและลดตนทุนการผลิต   

4 สงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง  เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ 23 ศูนย 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตร / อบต. 

        อบต. อบต. อบต.     

5 สงเสริมและพัฒนาไมผล GAP และผลิตพืชที่  เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ 1 กลุม 25,000 25,000 25,000  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตร / อบต. 

  ปลอดภัย    อบต. อบต. อบต.     

6 สนับสนุนกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตร 3 กลุม 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมีการดําเนินงาน เกษตร / อบต. 

        อบต. อบต. อบต. ในกลุมองคกรเชื่อมโยงกัน   

7 สนันสนุนกลุมทําปุยหมัก ม.1 - ม.23 เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ 23 กลุม 200,000 200,000 200,000  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตร / อบต. 

        อบต. อบต. อบต.     

8 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพกาแฟเพื่อสงออก เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ 1 กลุม   200,000   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตร / อบต. 

          อบต.      
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    3.1.แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหพอเพียงตอการดํารงชีพ       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

9 สนับสนุนการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 1  กลุม   100,000  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
เกษตร / 
อบต. 

          อบต.      

10 สงสริมการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บ เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ 1 กลุม   20,000   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
เกษตร / 
อบต. 

  ตัวอยางดิน      อบต.       

11 โครงการผลิตแกสหุงตมเพื่อใชในครัวเรือน เพื่ออบรมใหความรูในการผลิตแกส 1 กลุม   50,000   สามารถลดคาใชจายใน 
เกษตร / 
อบต. 

    หุงตมโดยใชวัสดุธรรมชาติ     อบต.   ครัวเรือน   

12 โครงการกอสรางตลาดกลางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร ลดคาใชจาย 1  แหง    1,500,000 สามารถลดคาใชจายและ อบต. 

    ในการขนสงสินคาทางการเกษตร      อบต./อบจ. เพิ่มรายไดใหเกษตรกร   
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  4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต        

    4.1.แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเด็ก  สตร ี คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 จัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูสูงอาย ุคนพิการ  เพื่อใหผูสูงอายุมีสวัสดิการที่ดี มีรายได ทั้งตําบล 13,000,000 13,000,000 13,000,000  ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด 

  ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส  เปนคาครองชีพ   
อบต./
อุดหนุน 

อบต./
อุดหนุน 

อบต./
อุดหนุน  มีรายไดเปนคาครองชีพ   

2 โครงการพัฒนาสุขภาพผูสูงอาย ุ  เพื่อใหผูสูงอายุมีสขุภาพแข็งแรง ทั้งตําบล 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด 

        อบต. อบต. อบต.     

3 กอสราง/ซอมแซม ที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาส เพื่อกอสราง/ซอมแซมที่อยูอาศัยให 1 หลังคาเรือน 100,000 100,000 100,000 เพื่อใหผูดอยโอกาสมีที่ สวนโยธา 

    กับผูดอยโอกาส   อบต. อบต. อบต. อยูอาศัย   
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    4.2.แนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวติที่ดีและปองกันโรคติดตอ        

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนโครงการควบคุมโรคติดตอตางๆ  เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ ทั้งตําบล 500,000 500,000 500,000  ประชาชนปลอดภัยจาก 
อนามัย / 
อบต. 

  การสงเสริมดานสุขภาพ   (สปสช.)     อบต. อบต. อบต.  โรคติดตอตางๆ   

2 อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุข (อสม.)  เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม.  ทั้งตําบล 230,000 230,000 230,000  ประชาชนปลอดภัยจาก 
อนามัย / 
อบต. 

        อบต. อบต. อบต.  โรคติดตอตางๆ   

3 รณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย  เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ ทั้งตําบล 50,000 50,000 50,000  ประชาชนปลอดภัยจาก สํานักปลัด 

        อบต. อบต. อบต.  โรคติดตอตางๆ   

4 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อสนับสนุนเงินโครงการ อบต. 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด 

    พบประชาชน   อบต. อบต. อบต. ความเปนอยูที่ดีขึ้น   

5 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล จปฐ. เพื่อสนับสนุนเงินโครงการสํารวจและ 1 โครงการ 35,000 35,000 35,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด 

    จัดเก็บขอมูล จปฐ.   อบต. อบต. อบต. ความเปนอยูที่ดีขึ้น   

6 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ทั้งตําบล 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อบต. 

  ตําบลรับรอ อยางทั่วถึง   อบต. อบต. อบต. ที่ดี   

7 โครงการสนับสนุนองคกรชุมชนตําบลรับรอ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ทั้งตําบล 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อบต. 

    อยางทั่วถึง   อบต. อบต. อบต. ที่ดี   

8 กอสราง/ปรับปรุงที่อานหนังสือพิมพ ม.1 - ม.23  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได ตําบลรับรอ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับรูขาวสาร สวนโยธา 

     รับรูขาวสารอยางทั่วถึง   อบต. อบต. อบต.  อยางทั่วถึง   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

9 กอสราง/ปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมูบาน  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได ตําบลรับรอ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักปลัด 

  ม.1 - ม.23  รับรูขาวสารอยางทั่วถึง   อบต. อบต. อบต.  อยางทั่วถึง   

10 จัดตั้งจุดตรวจและจุดใหบริการประชาชนในชวง เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ตําบลรับรอ 80,000 80,000 80,000 ประชาชนไดรับความ อปพร. 

  เทศกาลสําคัญตางๆ ทรัพยสินใหกับประชาชน   อบต. อบต. อบต. สะดวก ปลอดภัย   

11 โครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม ตําบลรับรอ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสวนรวมใน สํานักปลัด 

    ในการแกไขปญหาภายในตําบล   อบต. อบต. อบต. การแกไขปญหาตางๆ   

12 โครงการเสียงตามสาย ม.1 -  ม.23  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได 4 แหง 800,000 800,000 800,000 ประชาชนไดรับรูขาวสาร สวนโยธา 

     รับรูขาวสารอยางทั่วถึง   อบต. อบต. อบต.  อยางทั่วถึง   

13 โครงการสรางกระดานติดประกาศ ม.1 - ม.23  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได ทุกหมูบาน 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับรูขาวสาร สวนโยธา 

     รับรูขาวสารอยางทั่วถึง   อบต. อบต. อบต.  อยางทั่วถึง   

14 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 4  เพื่อใหประชาชนใชในการรวมกลุมเพื่อ 1 แหง 300,000      ประชาชนไดมีสถานที่ สวนโยธา 

     ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม   อบต.      สําหรับออกกําลังกาย   

15 ปรับปรุงซอมแซมศาลาหมูบาน   หมูที่ 3  เพื่อใหประชาชนใชในการรวมกลุมเพื่อ 1 แหง  200,000   ประชาชนมีสถานที่ประชุม สวนโยธา 

     ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม    อบต.   และจัดกิจกรรมตางๆ   

16 ติดตั้งหอกระจายขาว/เสียงตามสาย  หมูที่ 7  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได 1 แหง  200,000   ประชาชนไดรับรูขาวสาร สวนโยธา 

     รับรูขาวสารอยางทั่วถึง    อบต.    อยางทั่วถึง   

17 ติดตั้งหอกระจายขาว/เสียงตามสาย  หมูที่ 10  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได 1 แหง  200,000   ประชาชนไดรับรูขาวสาร สวนโยธา 

     รับรูขาวสารอยางทั่วถึง    อบต.    อยางทั่วถึง   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

18 ปรับปรุงสนามกีฬา หนาโรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง  150,000   เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

 หมูที่ 10 ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ    อบต.   ยาเสพติด   

19 กอสรางสนามกีฬา หนาโรงเรียน ตชด. บานพันวาล เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง  300,000   เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

  หมูที่ 11 ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ    อบต.   ยาเสพติด   

20 ติดตั้งหอกระจายขาว/เสียงตามสาย หมูที่ 15  เพื่อเผยแพรขาวสารและประชาชนได 1 แหง  400,000   ประชาชนไดรับรูขาวสาร สวนโยธา 

     รับรูขาวสารอยางทั่วถึง     อบต.    อยางทั่วถึง   

21 กอสรางลานกีฬา อเนกประสงค หมูที่ 16 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง  200,000   เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

    ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ กวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร  อบต.   ยาเสพติด   

22 กอสรางสนามกีฬา  หมูที่ 12 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง  1,500,000   เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

    ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ    อบต.   ยาเสพติด   

23 กอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนไดประชุมหมูบานและ 1 แหง    700,000 ประชาชนมีสถานที่ประชุม สวนโยธา 

    จัดกิจกรรมตางๆไดอยางสะดวก กวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร    อบต. และจัดกิจกรรมตางๆ   

24 กอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนไดประชุมหมูบานและ 1 แหง    700,000 ประชาชนมีสถานที่ประชุม สวนโยธา 

    จัดกิจกรรมตางๆไดอยางสะดวก      อบต. และจัดกิจกรรมตางๆ   

25 สรางลานกีฬา อเนกประสงค หมูที่ 15 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง    400,000 เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

    ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ กวาง 40 เมตร ยาว 60 เมตร    อบต. ยาเสพติด   

26 ปรับปรุงซอมแซมศาลาหมูบาน  หมูที่ 19 เพื่อใหประชาชนไดประชุมหมูบานและ 1 แหง    200,000 ประชาชนมีสถานที่ประชุม สวนโยธา 

    จัดกิจกรรมตางๆไดอยางสะดวก      อบต. และจัดกิจกรรมตางๆ   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

27 ปรับปรุงสนามกีฬาประจําหมูบาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง    100,000 เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

         

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสาวดอย  หมูที่ 19 ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ      อบต. ยาเสพติด   

         

28 ปรับปรุงสนามกีฬา  หมูที่ 20  เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย 1 แหง    200,000 
 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สวนโยธา 

     และเปนการหางไกลยาเสพติด      อบต.  หางไกลจากยาเสพติด   

29 ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบาน  หมูที่ 21  เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย 1 แหง    550,000 
 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สวนโยธา 

     และเปนการหางไกลยาเสพติด ถมดินวางทอพรอมติดไฟ    อบต.  หางไกลจากยาเสพติด   

30 กอสรางลานกีฬา อเนกประสงค  หมูที่ 22 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสถานที่  1 แหง    300,000 เด็กและเยาวชนหางไกล สวนโยธา 

    ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ       อบต. ยาเสพติด   
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    4.3.แนวทางการสนับสนุนดานการศึกษา        

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กเล็กในตําบลไดมีสุขภาพ ตําบลรับรอ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด 

  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่แข็งแรงสมบูรณ   อบต. อบต. อบต. พลานามัยแข็งแรง   

2 สนับสนุนคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เพื่อใหนักเรียนในตําบลไดมีสุขภาพ ตําบลรับรอ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด 

  สําหรับนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ ที่แข็งแรงสมบูรณ   อบต. อบต. อบต. พลานามัยแข็งแรง   

3 จัดหาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน ทั้งตําบล 200,000 200,000 200,000 
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สํานักปลัด 

        อบต. อบต. อบต. ดานความรู   

4 จัดหาวัสดุอุปกรณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก ทั้งตําบล 100,000 100,000 100,000 
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สํานักปลัด 

        อบต. อบต. อบต. ดานความรู   

5 ปรับปรุงที่อานหนังสือศาลาหมูบาน   เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน ทั้งตําบล 100,000 100,000 100,000 
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

        อบต. อบต. อบต. ดานความรู   

6 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก 9 ศูนย 500,000 500,000 500,000 
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

    และสรางความปลอดภัย   อบต. อบต. อบต.  ดานความรูและปลอดภัย   

7 ปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็กเล็ก 1 แหง  150,000  เด็กมีพัฒนาการที่ดี สวนโยธา 

  บานหาดใน  หมูที่ 2      อบต.      

8 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรัพยนคร  หมู 17  เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก กอสรางรั่วรอบ พรอมประตู  250,000  
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

    และสรางความปลอดภัย    อบต.   ดานความรูและปลอดภัย   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

9 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางทา  หมูที่ 14  เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก 1 แหง  900,000  
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

    และสรางความปลอดภัย    อบต.   ดานความรูและปลอดภัย   

10 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางไมแกว    เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก 1 แหง  200,000  
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

  หมูที่ 15 และสรางความปลอดภัย    อบต.   ดานความรูและปลอดภัย   

11 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพันวาล 4 และ  เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก 1 แหง  500,000  
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

  สรางสนามเด็กเลน  หมูที่ 20 และสรางความปลอดภัย    อบต.   ดานความรูและปลอดภัย   

12 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสตง  หมูที่ 21  เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กเล็ก กอสรางกําแพงคอนกรีต  250,000  
 เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนา สวนโยธา 

    และสรางความปลอดภัย ยาว  100  เมตร  อบต.   ดานความรูและปลอดภัย   

13 สรางสนามเด็กเลนชุมชนบานดอนเคีย่ม เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานรางกายและ สนามเด็กเลน  1  แหง  100,000  เด็กๆมีการพัฒนาดาน สวนโยธา 

    ปลูกฝงนิสัยใหรักการออกกําลังกาย    อบต.  รางกาย   

14 กอสรางรั้วรอบโรงเรียนบานดอนเคี่ยม เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับเด็ก รั้วรอบโรงเรียน  1  แหง  2,000,000  เด็กๆมีการพัฒนาดาน สวนโยธา 

    นักเรียน     อบต.   รางกาย   
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    4.4.แนวทางการสงเสริมและอนุรกัษประเพณ ี วัฒนธรรมทองถิ่น       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานประเพณ ีม.1 - ม.23  เพื่อสงเสริมใหประชาชนใหความสําคัญ จัดกิจกรรม 5 ครั้ง / ป 100,000 100,000 100,000  ประชาชนใหความสนใจ สํานักปลัด 

    งานบุญกลางบาน , วันตรุษไทย , งานประจําป  กับงานประเพณีตางๆเพื่อสืบทอด   อบต. อบต. อบต.  ในกิจกรรมงานวันสําคัญ   

   วันดอกกาแฟลาลาน ฯลฯ  และรักษาใหคงไวสืบไป          ในตําบล   

2 จัดงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 100,000 100,000 100,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    ใหอยูคูกับชาวตําบลรับรอ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

3 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมูที่ 19,20,23 เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 50,000 50,000 50,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    ใหอยูคูกับชาวตําบลรับรอ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

4 จัดงานวันดอกกาแฟบาน หมูที่ 20 เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 30,000 30,000 30,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    ใหอยูคูกับชาวตําบลรับรอ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

5 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง หมูที่ 5,12 เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 100,000 100,000 100,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    ใหอยูคูกับชาวตําบลรับรอ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

6 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  เพื่อเปนการใหความสําคัญกับเด็กที่เปน  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 100,000 100,000 100,000  เด็กๆไดทํากิจกรรมรวมกัน สํานักปลัด 

     อนาคตของชาต ิ   อบต. อบต. อบต.     

7 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ 5 ธันวาคม เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 30,000 30,000 30,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

  หมูที่ 21 และสถาบันของชาติ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

8 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ  12 สิงหาคม   เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 30,000 30,000 30,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

  หมูที่ 11 และสถาบันของชาติ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

9 จัดงานประเพณีวันตรุษไทย  หมูที่ 6 เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ป 40,000 40,000 40,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    ใหอยูคูกับชาวตําบลรับรอ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

10 โครงการปฏิบัติธรรมในวันสําคัญตางๆ  หมูที่ 7  เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั  จัดกิจกรรม 2 ครั้ง / ป 20,000 20,000 20,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    และสถาบันของชาติ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

11 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตางๆ  เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั 2 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

    และสถาบันของชาติ   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

12 สนับสนุนกลุมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณ ี เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดอนุรักษ  เด็กๆและเยาวชนในตําบล 40,000 40,000 40,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

  ทองถิ่น หวงแหนประเพณีทองถิ่น   อบต. อบต. อบต. และหวงแหนประเพณ   

13 อุดหนุนหนวยงานอื่นที่ดําเนินการสงเสริมและ เพื่ออนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคญั 3 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เด็กๆและเยาวชนรูสึกรัก สํานักปลัด 

  อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น เชน  ใหอยูคูกับชาวชุมพร   อบต. อบต. อบต. ประเพณีที่สําคัญ   

  งานกาชาดจังหวัดชุมพร  งานแขงเรือ งานโลกทะเล               

 ฯลฯ        
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําตําบล  เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย 1 ครั้ง  200,000 200,000 200,000 
 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สํานักปลัด 

     และหางไกลยาเสพติด   อบต. อบต. อบต.  หางไกลจากยาเสพติด   

2 โครงการเตนแอรโรบิคเพื่อสุขภาพ 
เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย ทุกหมูบาน 250,000 250,000 250,000 

 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สํานักปลัด 

    
และหางไกลยาเสพติด   

อบต./
สปสช. 

อบต./
สปสช. 

อบต./
สปสช.  หางไกลจากยาเสพติด   

3 สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็กเยาวชนและ เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย 100 คน 50,000 50,000 50,000 
 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สํานักปลัด 

  คนชรา ตําบลรับรอ และหางไกลยาเสพติด   
อบต./
สปสช. 

อบต./
สปสช. 

อบต./
สปสช.  หางไกลจากยาเสพติด   

4 จัดซื้ออุปกรณกีฬา หมู 1-23 
เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย 1 ครั้ง / ป 120,000 120,000 120,000 

 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สํานักปลัด 

    และหางไกลยาเสพติด   อบต. อบต. อบต.  หางไกลจากยาเสพติด   
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  5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

    5.1.แนวทางการสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาต ิ       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษพันธุปลาวังอิ  หมูที่ 9 เพื่อเปนการอนุรักษพันธุปลาและพัฒนา 1 แหง 20,000      ประชาชนไดมีแหลงทอง สํานักปลัด 

    สถานที่เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ   อบต.      เที่ยวธรรมชาติ   

2 โครงการอนุรักษพันธุปลาวังตะเคยีน  หมูที่ 16 เพื่อเปนการอนุรักษพันธุปลาและพัฒนา 1 แหง 20,000      ประชาชนไดมีแหลงทอง สํานักปลัด 

    สถานที่เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ   อบต.      เที่ยวธรรมชาติ   

3 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณศาลาพอปูชาม  หมูที่ 4 เพื่อเปนสถานที่พักผอน และจุดชมวิว 1 แหง 200,000      ประชาชนไดมีจุดชมวิว สํานักปลัด 

        อบต.     มีสถานที่พักผอน   

4 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณคลองนาใหญ  หมูที่ 7 เพื่อเปนสถานที่พักผอน และจุดชมวิว 1 แหง 200,000      ประชาชนไดมีจุดชมวิว สํานักปลัด 

        อบต.     มีสถานที่พักผอน   

5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ  เพื่อเปนการอนุรักษและพัฒนาสถานที่ ทั้งตําบล 500,000 500,000 500,000  ประชาชนไดมีแหลงทอง สํานักปลัด 

  ในตําบล เชนน้ําตกทรายออน  น้ําตกหินเขียว  ทองเที่ยวตางๆ   อบต. อบต. อบต.  เที่ยวธรรมชาติ   

  น้ําตกพันวาล 5 ฯลฯ               
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5.2  แนวทางการสงเสริมดารสรางจติสํานึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมสวนปาชุมชนตําบล  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

  รับรอ  และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา   อบต. อบต. อบต.     

2 โครงการปลูกหญาแฝก  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ ทั้งตําบล 50,000 50,000 50,000 ไมมีการพังทลายของ สํานักปลัด 

     ปองกันการพังทลายของหนาดิน   อบต. อบต. อบต. ริมตลิ่ง   

3 โครงการปลูกปาทดแทนปาที่ถูกบุกรุกทําลาย  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

     และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา   อบต. อบต. อบต.     

4 โครงการสรางฝายแมวแบบภูมิปญญาชาวบาน  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 5 โครงการ 500,000 500,000 500,000  ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

     และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา   อบต. อบต. อบต.     

5 โครงการปลูกปาชุมชนและพืชสมุนไพรพื้นบาน  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 10 โครงการ(หมูบาน) 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

    และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา   อบต. อบต. อบต.     

6 โครงการประชาสัมพันธใหประชาชนรักธรรมชาติ เพื่อปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน รักธรรมชาติ  1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีจิตสํานึกรัก สํานักปลัด 

  และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม   อบต. อบต. อบต. ชุมชนและสภาพแวดลอม   

7 โครงการปลูกปาชุมชน หมูที่ 7  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 1 โครงการ 50,000      ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

     และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา พื้นที่ปาชุมชน 80 ไร อบต.         

8 โครงการปลูกปาชุมชนเขาไผและเขาใน  หมูที่ 2  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 1 โครงการ   50,000    ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

     และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา พื้นที่ปาชุมชน 260 ไร   อบต.       

9 โครงการปลูกปาชุมชน หมูที่ 9  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 1 โครงการ   50,000    ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

     และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา พื้นที่ปาชุมชน 160 ไร   อบต.       
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

10 โครงการปลูกปาชํายา หมูที่ 13  เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชุมชน 1 โครงการ   50,000    ประชาชนมีจิตสํานึกรักปา สํานักปลัด 

     และเปนการปองกันการบุกรุกทําลายปา พื้นที่ปา 15000 ไร   อบต.      
 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



87 

  6. ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ        

    6.1.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของ อบต.       

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณเพื่อทํากิจกรรมของ อปพร.  เพื่อใหเกิดกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพ อปพร.ทั้งตําบล 200,000      อปพร.มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

  เชน วิทยุสื่อสารไรสาย ฯ ล ฯ  ของ อปพร.   อบต.         

                 

2 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพของบุคลากร บุคลากรใน อบต. 700,000 700,000 700,000  บุคลากร ผูบริหาร ส.อบต. สํานักปลัด 

  บุคลากร  คณะผูบริหาร    สมาชิก อบต. และ  คณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. ผูนําชุมชน คณะผูบริหาร   สมาชิกสภา อบต. อบต. อบต. และผูนําชุมชน มีความรู   

  ผูนําชุมชน  ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น อบต.รับรอ และผูนําชุมชน     และศักยภาพมากขึน้   

                 

3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานและสมาชิก พนักงานและสมาชิก อบต. 100,000 100,000 100,000 พนักงานและสมาชิก อบต. สํานักปลัด 

  และสมาชิก อบต. อบต. มีความรูคูคณุธรรม   อบต. อบต. อบต. มีความรูคูคุณธรรม   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการประชาสัมพันธแนะนําเกี่ยวกับการ  เพื่อจัดใหมีการจัดเก็บรายไดอยางรัดกุม จัดทําแผนพับและปาย 20,000 20,000 20,000  อบต.มีรายไดเพิ่มขึ้นและ 
สวนการ
คลัง 

  ชําระภาษี  และมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธการชําระภาษี อบต. อบต. อบต.  ประชาชนไดรับขาวสาร   

              เกี่ยวกับการชําระภาษี   

2 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  เพื่อใหจัดเก็บรายไดตามประมาณการ กลุมผูเสียภาษี 20,000 20,000 20,000  สามารถเพิ่มรายไดใหกับ  
สวนการ
คลัง 

        อบต. อบต. อบต.  อบต.มากขึ้น   
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    6.3.แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน        

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ วัสดุ ครุภัณฑ สํานกังาน 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต. อบต. อบต. และการบริการประชาชน   

2 ปรับปรุงปายที่ทําการ อบต. เพื่อเพิ่มความสะดวกใหผูมาติดตอราชการ 1 โครงการ 200,000     
ประชาชนไดรับความ
สะดวก สวนโยธา 

        อบต.     เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม   

3 ปรับปรุงหองประชุมสภา อบต.รับรอ เพื่อสรางความปลอดภัยตอทรัพยสินของ 1 โครงการ 500,000     สรางความปลอดภยัใหกับ สวนโยธา 

    ทางราชการ   อบต.     ทรัพยสินของ อบต.    

4 ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณสงคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการติดตอสื่อสาร 1 โครงการ 100,000     สามารถติดตอทางวิทยุสื่อ สํานักปลัด 

    ทางวิทยุสื่อสาร   อบต.     สารไดดียิ่งขึ้น   

5 ติดตั้งชุดโฆษณาประชาสัมพันธ ติดรถยนต เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการติดตอสื่อสาร 1 ชุด 70,000     สามารถประชาสัมพันธ สํานักปลัด 

    และประชาสัมพันธขาวสารตางๆ   อบต.     ขาวสารไดดียิ่งขึ้น   

6 กอสรางอาคารจอดรถผูมาติดตอราชการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหผูมาติดตอราชการ กวาง 6 เมตร ยาว 20  เมตร 600,000     
ประชาชนไดรับความ
สะดวก สวนโยธา 

        อบต.         

7 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  คัน 5,700,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

8 เทพื้นคอนกรีตรอบที่ทําการ อบต. เพื่อเพิ่มความสะดวกใหผูมาติดตอราชการ 
พื้นที่คอนกรีต 850 ตาราง

เมตร 500,000     
ประชาชนไดรับความ
สะดวก สวนโยธา 

        อบต.         
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

9 กอสรางรั่วรอบหนาที่ทําการ อบต. เพื่อเพิ่มความสะดวกใหผูมาติดตอราชการ ระยะทาง  50 เมตร 300,000     
ประชาชนไดรับความ
สะดวก สวนโยธา 

        อบต.         

10 โครงการจัดซื้อรถยนตสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  คัน 896,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

11 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  คัน 5,500,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

12 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกเทรลเลอร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  คัน 3,000,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

13 โครงการกอสรางหองเก็บของสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ 1 โครงการ 600,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

14 โครงการกอสรางหองน้ําบริการประชาชน เพื่อใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอ 1 โครงการ 500,000    
ประชาชนไดรับความ
สะดวก อบต. 

        อบต.         

15 โครงการตอเติมหองสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ 1 โครงการ 700,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

16 โครงการจัดซื้อถังบรรทุกน้ําแบบลากจูง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  2  คัน 400,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

17 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  คัน 50,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

18 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  3  เครื่อง 90,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

19 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสารสี/ขาวดํา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  3  เครื่อง 20,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

20 โครงการจัดซื้อเครื่อง GPS เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  เครื่อง 30,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

21 โครงการจัดซื้อกลองถายรูป เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  เครื่อง 10,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต. 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

22 โครงการจัดซื้อลอวัดระยะทาง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  เครื่อง 20,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนโยธา 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

23 โครงการจัดซื้อสายวัดระยะทาง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  เครื่อง 10,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนโยธา 

    การบริการประชาชน ชนิด 100 เมตร อบต.     และการบริการประชาชน   

24 โครงการจัดทําตูไมเก็บเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ จํานวน  1  เครื่อง 70,000    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนโยธา 

    การบริการประชาชน ชนิด 100 เมตร อบต.     และการบริการประชาชน   
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

(ผลผลิตโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ 

25 โครงการสํารวจขอมูลในพื้นที่ตําบลรับรอ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและ 2 ครั้ง 100,000     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนโยธา 

    การบริการประชาชน   อบต.     และการบริการประชาชน   

26 กอสรางราวกันตกรอบที่ทําการ อบต. เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง  50 เมตร 200,000     ประชาชนไดรับความสะดวก สวนโยธา 

    ใหผูมาติดตอราชการ   อบต.     และปลอดภัย   
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