
คํานํา 

 

  แผนพัฒนาสามป ( ๒๕๕ ๗– ๒๕๕๙)  ขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  จัดทําข้ึนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใชเปน

แผนพัฒนาในดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  โดยไดผานการประชาคมในทองถ่ิน เพื่อจัดให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอปญหาและความตองการตลอดจนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ตางๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๕๙) โดยจะตองใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบาย

รัฐบาล  แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดราชบุรี  แผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอจอมบึง และแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกมอน  ซึ่งการกําหนดแผนงานและโครงการพัฒนาในแตละปน้ัน จะตองมีความ

ตอเน่ือง   และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาเปน

ประจําทุกป 

 

  การพัฒนาที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จสูงสุดจะตองมีแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาเปนแนวทางในการดําเนินงาน การจัดทําแผนพัฒนาสามปจึงเปนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและความตองการของทองถ่ิน  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

ปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบล

แกมอน   จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จัดทําข้ึนสําหรับ

งบประมาณแตละปและมีความตอเน่ือง   เพื่อนําไปดําเนินการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีระบบ  

 

 จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  ที่นําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามาดําเนินการตามเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลแกมอนไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน 



สารบัญ 

 
หนา 

 

สวนท่ี ๑ บทนํา           ๑ 

 

สวนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน       ๙ 

ขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน   

 

สวนท่ี ๓ ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา     ๑๙ 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน   

 

สวนท่ี ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป    ๓๒

     

 

สวนท่ี ๕ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       ๓๖

    

 

สวนท่ี ๖ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป    ๙๖ 

ไปปฏิบัต ิ

 

 
 

 
 

 

 

 



สวนที่๑ 

บทนํา 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ

ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพื่อ

ปรับปรุงประจําทุกป 

 แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วาภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึง 

จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมายจุดมุงหมายการพัฒนา

อยางย่ังยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 

 นอกจากน้ัน แผนพัฒนาสามป  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป 

กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา

งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 ดังน้ัน  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป

น้ันควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ 

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/ 

กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ความมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา

งบประมาณ รายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปน้ี 

๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี 

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

๔. เปนเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 



๒ 

๑.๒ วัตถุประสงค 

 ๒.๑.๑ เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผนวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินการและประโยชนของการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป 

 ๒.๒.๒  เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอนาคตและสามารถ

ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ินเพียงใด  หรือมีจุดเนนไปใน

ทิศทางใด 

 ๒.๓.๓ เพื่อใหทราบถึงผลการพิจารณาที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําโครงการไปปฏิบัติ 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 หลังจากไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็จะตอง ถึง

ข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ ๗ ข้ันตอน  ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน  

(๑) หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจง 

วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตอง

ดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป พ.ศ. 255 7 ถึง 2559 ผานปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ิน  หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคม 

ขั้นตอนท่ี ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  

(๑) ในข้ันตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการ 

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการ

ของทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อนําเสนอ

ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก  

ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป    

 แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงป)   ใหเวทีการประชุมรวมพิจารณา

ทบทวนดูวา  จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว   

 

 

 



๓ 

ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร

การพัฒนา แนวทางการพัฒนา  ที่จะนําใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  รวมทั้งกําหนดโครงการ/

กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 

(๓) เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม 

อะไรบางที่ตองดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปน

กรอบในการพัฒนา 

(๔) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะตองมี 

การดําเนินการดังน้ี 

   (๑) พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  

เชน ใน”ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ”  ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคา หน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ”   โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ ”  ซึ่งอาจจะมี

ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว”  ซึ่งไดกําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานที่ 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด  “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตรปราสาท

เกา”  หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกันแตมีความ

เช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนํา  ผลิตภัณฑมาขายให

นักทองเที่ยว  ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว  จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน 

   ( ๒) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป 

   ( ๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา

สามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากน้ันยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป  ในชวงถัดไป

ดวย เน่ืองจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเน่ืองนาน

กวาสามป  ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่

ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดแผนพัฒนาสามปได เชน 

โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง 

   ( ๔) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังน้ัน  ในข้ันของการ

พิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

   -งบประมาณรายรับ จายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   -ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 -ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 

ดําเนินการในเรื่องน้ันๆ  

 

 



๔ 

เมื่อพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก  อยางนอยสามประเภทคือ 

   -โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือมีขีดความสามารถทั้ง

ทางดานกําลังเงิน  กําลังคน วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 

   -โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ  เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เน่ืองจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถ

หรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปนเงินอุดหนุนให

ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

   - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารสวนกลางสวน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเน่ืองมาจากเปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการที่

หนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งน้ี  รวมถึงโครงการเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะ

เสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 

 

ขั้นตอนท่ี 3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  

๑.การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม 

ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว  ยังจะตอง

วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของ

หวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกเพื่อสามารถนํามา

วิเคราะห SWOT  (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  โอกาส และอุปสรรค) ได 

๒.การวิเคราะหขอมูล 

 ประกอบดวย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 

 ๑.การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

 ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

 ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

 โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังน้ี  

๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอ 

ที่ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมิน

การพัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (สําหรับองคการบริหารสวน

ตําบล  ควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย) 



๕ 

๒.การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว  ใหที่ประชุมตามขอ  ๑  รวมกัน 

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของ

ประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป    (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 

 ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตมีความ

จําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดข้ึนใหม   ก็อาจกําหนดข้ึนได แตทั้งน้ีตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่

มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน   และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และนําไปปรับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

๓.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ 

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น   แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอย

แตกตางกัน  ที่ประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาการจัดลําดับ

ความสําคัญดังกลาว  ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลังๆ จะไมตอง

นํามาปฏิบัติเพราะการที่กําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการแตใน

หวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาน้ันอาจมีทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 

วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี  ต้ังแตวิธีงายๆ  คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใชวิธีการ 

ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่เปน

วิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic   Issues  Graph   หรือวิธีอื่นๆ  ซึ่งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลาน้ัน 

มาดําเนินการ   แตในการตัดสินใจเลือกน้ัน ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะในการ

จัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังน้ันเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามี

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  ให

โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)   อีกครั้ง 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  

 ๑. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว   ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดย

นําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 



๖ 

  ตัวอยาง       วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

๑. เพื่อสงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพ 

๒. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม 

บางครั้ง    องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาต้ังแตข้ันตอนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลว   แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวงสามป 

๒.ในข้ันตอนน้ี  ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการตาม

แนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาใน

ประเด็นดังตอไปน้ีดวยคือ 

 (๑) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด

อยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นๆ  หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน

อื่นเปนผูดําเนินการ 

 ( ๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกัน

และระหวางแนวทางการพัฒนา 

 ( ๓) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและในดานของผล

การดําเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 ( ๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  

   ก. จากความจําเปนเรงดวน 

   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ  

ขั้นตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป   มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในป

แรกของแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดรางแผนพัฒนาสามป  

 ๑.  คณะกรรมกรสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   จัดทํารางแผนพัฒนาสามป    โดยมีเคาโครง

ประกอบดวย ๗  สวน ดังน้ี 

 สวนที่ ๑  บทนํา  

 สวนที่ ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 สวนที่ ๓  ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา  

 สวนที่ ๔  สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 สวนที่ ๕  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 



๗ 

 สวนที ๖  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

 สวนที่ ๗  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ  

๕. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวย 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับ

ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 

๖.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

๑.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน 

เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ

อําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเชนเดียวกับข้ันตอนที่ ๙  ของ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒.ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน 

แผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ  

เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 ๓.เมื่อสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวสภาทองถ่ินจะสงใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

แผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนา

อําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของรวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณาอยาง

รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลในเชิง

สนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย  

  - เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  และแหลงงบประมาณ

ภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

  - คน ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ   ซึ่งองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพของกําลังเหลาน้ันมาใช  รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 



๘ 

  - วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามา รถ

นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อ

รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

- การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน  การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลป

ที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของอบต.แกมอน 
 

๒.๑ สภาพท่ัวไป 

  ๒.๑.๑ที่ต้ังองคการบริหารสวนตําบลแกมอน     ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอจอมบึง  หาง

จากอําเภอจอมบึงประมาณ  ๒๙กิโลเมตร 

  ๒.๑.๒เน้ือที่ประมาณ  ๑๒๙.๕๐๕ตารางกิโลเมตร  คิดเปน  ๘๐, ๙๔๐ไร  ๒๕ ตารางวา 

  ๒.๑.๓ภูมิประเทศ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอดานมะขามเต้ีย อําเภอทามวง และอําเภอเมืองกาญจนบุร ี

  ทิศใต  ติดตอกับตําบลดานทับตะโก  และตําบลเบิกไพร 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเบิกไพร  และอําเภอโพธาราม  และอําเภอทามวง 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอสวนผึ้ง  และอําเภอดานมะขามเต้ีย 

  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับกับที่ราบและปาเสื่อมโทรม  มีแมนํ้าลําภาชีไหลผานไมมีแรธาตุที่

สําคัญ  ลักษณะดินเปนดินปนทรายและหินอยูในเขตราชพัสดุ และเขต สปก. 

  เขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน     มีพื้นที่เขตการปกครองจํานวน ๑๕ 

หมูบาน    มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๒,๘๓๔   ครัวเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น  ๙,๓๔๕ คน แยกเปนชาย 

๔,๗๐๓ คน หญิง ๔,๖๔๒ คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย  ๗๐   คน : ตารางกิโลเมตร  โดยมีประชากรในแตละ

หมูบานสามารถแยกไดดังน้ี 

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม๒๕๕๕ 

 

หมูที่ หมูบาน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) รวมครัวเรือน หมายเหต ุ

๑ บานทุงแฝก ๒๖๗ ๒๓๙ ๕๐๖ ๑๗๐  

๒ บานทุงแจง ๔๖๘ ๔๔๗ ๙๑๕ ๒๔๔ 

๓ บานแกมอน ๗๒๓ ๗๓๗ ๑,๔๖๐ ๔๘๙ 

๔ บานรางเฆ ๓๒๕ ๓๑๙ ๖๔๔ ๒๑๐ 

๕ บานวังปลา ๓๓๙ ๓๓๖ ๖๗๕ ๒๑๒ 

๖ บานหนองปากชัฏ ๒๕๔ ๒๓๐ ๔๘๔ ๑๒๖ 

๗ บานพุมวง ๔๑๓ ๔๕๓ ๘๖๖ ๒๔๖ 

๘ บานพุตะเคียน ๒๓๑ ๒๒๓ ๔๕๔ ๑๙๑ 

๙ บานสันดอน ๓๒๖ ๓๑๔ ๖๔๐ ๑๙๐ 

๑๐ บานทุงเคล็ด ๒๒๕ ๒๐๙ ๔๓๔ ๑๑๖ 

 



๑๐ 

หมูที่ หมูบาน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) รวมครัวเรือน หมายเหต ุ

๑๑ บานโปงกก ๑๕๙ ๑๖๖ ๓๒๕ ๑๐๒  

๑๒ บานเขาแดน ๑๘๕ ๒๐๑ ๓๘๖ ๑๐๖ 

๑๓ บานทาลาบ ๑๖๙ ๑๗๗ ๓๔๖ ๙๙ 

๑๔ บานหวยสําโรง ๒๓๖ ๒๒๐ ๔๕๖ ๑๑๖ 

๑๕ บานหวยตามวง ๓๘๓ ๓๗๑ ๗๕๔ ๒๑๗ 

รวม ๔,๗๐๓ ๔,๖๔๒ ๙,๓๔๕ ๒,๘๓๔ 

 

๒.๒สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ๒.๑.๑อาชีพของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกมอน   สวนมากประกอบอาชีพทางดานการ

เกษตรกรรมเปนอันดับหน่ึง  อาชีพรับจางเปนอันดับสอง  และรองลงมาเปนอาชีพคาขาย 

 ๒.๒.๒หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกมอน 

  - ปมนํ้ามันและกาซ   ๕ แหง 

  - โรงส ี     ๔ แหง 

  - โรงมันและลานตากมันสําปะหลัง  ๓ แหง 

๒.๓สภาพทางสังคม 

 ๒.๓.๑การศึกษา  

 - โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน  ๙ แหง  

  ๑) โรงเรียนบานทุงแฝก 

  ๒) โรงเรียนบานทุงแจง  

  ๓) โรงเรียนบานรางเฆ  

  ๔) โรงเรียนบานวังปลา  

  ๕) โรงเรียนบานหนองปากชัฏ  

  ๖) โรงเรียนบานพุมวงราษฏรบํารุง  

  ๗) โรงเรียนบานพุตะเคียน  

  ๘) โรงเรียนบานสันดอน  

  ๙) โรงเรียนมหาราช ๗  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน   จํานวน  ๑ แหง  

- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   จํานวน  ๑๕ แหง  

 

 ๒.๓.๒ การสาธารณสุขมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  จํานวน ๓ แหง ดังน้ี 

  ๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลแกมอน 

  ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล บานรางเฆ 



๑๑ 

  ๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล บานทุงแฝก  

 - อัตราการใชสวมราดนํ้า  รอยละ  ๑๐๐ 

  

 ๒.๓.๓ สถาบันและองคกรทางศาสนาจํานวน  ๘  แหง ไดแก 

  ๑) วัดรางเฆ   (มีโบสถ) 

  ๒) วัดหนองปากชัฏ  (มีโบสถ) 

  ๓) วัดแกมอน   (มีโบสถ) 

  ๔) วัดเขาแดน   (มีโบสถ) 

  ๕) วัดโปงกก 

  ๖) วัดทุงแฝก 

  ๗) วัดวังปลา  

  ๘) สํานักสงฆพุตะเคียน 

 

 ๒.๓.๔ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - ปอมตูยามตํารวจ ๑ แหง 

 

๒.๔การบริการพ้ืนฐาน 

 ๒.๔.๑การคมนาคม มีถนนทางหลวงแผนดิน  ๑สาย  ถนนรพช. ถนนโยธาธิการ  ถนนองคการบริหาร

สวนจังหวัด  ถนน สปก. สวนมากเปนถนนลูกรังมีนํ้าซับไหลผานทําใหถนนเสียหายงาย 

 ๒.๔.๒การไฟฟา 

  - ตูโทรศัพทสาธารณะ  ๑๔ แหง 

  - จํานวนหมูบานที่มีไฟฟาใช ๑๕ หมูบาน 

 ๒.๔.๓แหลงนํ้าธรรมชาติ 

  - ลํานํ้า ลําหวย   ๒ สาย 

  - บึง, หนองและอื่น ๆ   ๓ แหง 

 ๒.๔.๔แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 

  - ฝาย    ๑๘ แหง 

  - บอนํ้าต้ืน   ๑๔๗ แหง 

  - บอบาดาล   ๗๔ แหง 

  - ประปาหมูบาน   ๒๘ แหง 

  - สระนํ้าสาธารณะ  ๑๕๓ แหง 

  - ถังเก็บนํ้าฝน   ๓๔ แหง 

  - อางเก็บนํ้า   ๘ แหง 

 



๑๒ 

๒.๕ขอมูลอ่ืน ๆ  

 ๒.๕.๑ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกมอน 

  - ทรัพยากรปาไม สวนมากเปนปาเสื่อมโทรม 

  - ทรัพยากรดิน  สวนมากเปนดินปนหินและทราย 

  - ทรัพยากรนํ้า  มีนํ้า ๑สาย 

  - ลําหวย  ๑สาย 

 ๒.๕.๒มวลชนจัดต้ัง 

 ๑. ลูกเสือชาวบาน ๑รุน       

 ๒. ตํารวจชุมชน ๑รุน       

 ๓. อาสาสมัครปองกันตนเอง(อปพร.) ๒รุน    

 ๔. อาสาสมัครปองกันตนเอง(อพป.)  ๒รุน    

 ๕. อาสาสมัครรักษาความสงบหมูบาน (สรบ.) ๑รุน 

  

๒.๖การสื่อสาร 

 ระบบเสียงตามสายของ อบต.  มีการใหบริการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกมอน ทั้ง ๑๕ หมูบาน  

ใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที ่
 

๒.๗ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

 ๑. การรวมกลุมของประชาชน 

  อํานวยกลุมทุกประเภท ๓ กลุม  

  แยกประเภทกลุม  

  - กลุมอาชีพ ๓ กลุม  

  -กลุมออมทรัพย ๓ กลุม  

  - กลุมอื่นๆ  ๑๕ กลุม  

 ๒. จุดเดนของพื้นที ่

  สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา  และปาเสื่อมโทรม  มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพัฒนา

ใหเปนแหลงทองเที่ยวหรือสวนเกษตร และรีสอรท 

 

๒.๘ ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 

 ๒.๘.๑ โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลแกมอน 

 โครงสรางและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  แบงเปน ๒  ฝายคือ 

- ฝายนิติบัญญัติ (สภาองคการบริหารสวนตําบล) 

- ฝายบริหาร (นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

 



๑๓ 

สภาองคการบริหารสวนตําบล  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในหมูบาน ละ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลมีวาระดํารงตําแหนง ๔ ป 

สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี 

 (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อแนวทางในการบริหาร 

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  รางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  

นโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลแกมอน   นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการ  

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจ

แตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดไมเกินสองคน และอาจแตงต้ังเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลได

หน่ึงคน 

นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

 (๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 

องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขอบัญญัติ ระเบียบ 

และขอบังคับทางราชการ 

 (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

 ( ๓) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการ 

บริหารสวนตําบล  

 ( ๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ( ๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 ( ๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 

 

บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ดังน้ี  

 มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน  

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต  

องคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปน้ี 

 



๑๔ 

  (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูล  

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  (๓) ปองกันและระงับโรคติดตอ  

  (๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ  

  (๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

  (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ  

ทองถ่ิน 

  (๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ  

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 

 มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการในเขต 

องคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปน้ี 

  (๑) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

  (๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

  (๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  

  (๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

  (๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ  

  (๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

  (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร  

  (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

  (๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  

  (๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  

  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  

  (๑๒) การทองเที่ยว  

  (๑๓) การผังเมือง  

องคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี  

 มาตรา ๑๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ 

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังน้ี 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 



๑๕ 

(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

   (๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ  

   (๕) การสาธารณูปโภค  

   (๖) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ  

   (๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน  

   (๘) การสงเสริมการทองเที่ยว  

   (๙) การจัดการศึกษา  

   (๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ

ผูดอยโอกาส 

   (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 

   (๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  

   (๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  

   (๑๔) การสงเสริมการกีฬา  

   (๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

   (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฏรในการพัฒนาทองถ่ิน  

   (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

   (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  

   (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

   (๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  

   (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว  

   (๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  

   (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ

และสถานที่อื่นๆ  

   (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(๒๕) การผังเมือง 

   (๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร  

   (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

   (๒๘) การควบคุมอาคาร  

   (๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   (๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 



๑๖ 

   (๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 การจัดโครงสรางสวนแบงราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  ประกอบดวย  

 

 ๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  ใหมีหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากําลัง งาน

กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุ     แตงต้ังการเลื่อนระดับ  งานโอน ยาย งานทะเบียบประวัติและ

บัตร   งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ งาน

ดําเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอของเครื่องราชอิสริยาภรณ  และประกาศเกียรติ

คุณ   งานธุรการงานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการตางๆ งานประชาสัมพันธหนวยงาน งานรับรอง งานรักษา

ความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานดานนิติการ และดําเนินคดี    งานเกี่ยวกับตราขอบัญญัติ 

ระเบียบของหนวยงาน งานเกี่ยวกับขอมูลขาวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข   งานเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ

ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  งาน

สาธารณสุข งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการตางๆ งาน

สิทธิสวัสดิการทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน    งานสงเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  งานจัดทําระบบขอมูล  งานจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนตางๆราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวน

ราชการใด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 

 ๒. กองคลัง 

  ใหมี ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจาย รับ นําสง เก็บรักษา

เงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกและอนุมัติฏีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  

คาจาง คาตอบแทนและเงินอื่นๆ งานคําขอเบิกเงิน สวัสดิการตาง ๆ งานจัดทําบัญชี งานทะเบียนคุมรายได  

รายจายทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมเงิน  งานจัดทํางบทดลอง  งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน งบ

หน้ีสิน  เจาหน้ี และเงินสะสมประจําเดือน  ประจําป งานจัดขอมูลสถิติการคลัง  งานควบคุมการเบิกจายเงิน

งบประมาณ  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ  งานเกี่ยวกับซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหนายพัสดุ 

ครุภัณฑ หรือทรัพยสิน  งานการควบคุมรับ-จายพัสดุ  งานตรวจสอบการรับ จายพัสดุประจําป  งานเกี่ยวกับ

ทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษีงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 



๑๗ 

๓. สวนโยธา 

  ใหมีหัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจและจัดทํา 

โครงการ  งานออกแบบ และเขียนแบบ งานตรวจสอบการกอสราง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตางๆ งาน

การควบคุมอาคาร งานจัดทําแผนที่และแผนผังตางๆ งานประมาณโครงการตางๆ งานเกี่ยวกับ 

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงานของสวนโยธา  งานกําหนดราคากลางของวัสดุและงานตางๆ ของทองถ่ินงานวาง

แผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมแซมบํารุงงานควบคุมการกอสราง  งานคุมการซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ

และทรัพยสิน      งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค      งานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย งานระบายนํ้า งานสนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

๔. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ใหมีหัวหนาสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมการกีฬา  

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน งานสงเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห งานหองสมุด

ประชาชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 

อัตรากําลังในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน 

 ๑) คณะผูบริหารทองถ่ินตําบลแกมอน   จํานวน  ๔  คน 

- นายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน ๑ คน 

  - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน ๒ คน 

  - เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน ๑ คน 

 ๒) สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๓๐ คน 

  - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน ๑  คน  

  - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑  คน  

  - สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน ๒๘  คน  

 3) พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง   จํานวน  ๒๔ คน 

 

สวนราชการ ขาราชการอบต. ลูกจางประจํา พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

พนักงานจาง

ทั่วไป 

รวม 

สํานักปลัด ๔ ๒ ๑ ๕ ๑๒ 

กองคลัง ๑ - ๓ - ๔ 

สวนโยธา ๑ - ๑ ๑ ๓ 

สวนการศึกษาฯ ๓ - ๒ - ๕ 

รวม ๙ ๒ ๗ ๖ ๒๔ 

 



๑๘ 

๔) ระดับการศึกษาของบุคลากร 

  - ปริญญาโท   จํานวน ๔ คน  

  - ปริญญาตรี   จํานวน ๑๔ คน  

  - ตํ่ากวาปริญญาตรี  จํานวน ๖ คน  

 

การคลังทองถ่ิน 

รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ    ๒๕๕๕เปนเงินทั้งสิ้น 

๓๑, ๒๘๒,๐๕๕.๘๖บาท   แยกเปน 

 รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  ๔๐๐ ,๖๘๗.๓๙ บาท  รายรับ

จากภาษีจัดสรร     ๑๗ ,๑๒๗,๓๖๙.๖๑ บาท  

 คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต          ๗๙ ,๙๑๖.๕๐ บาท  

 รายไดจากทรัพยสิน         ๑๘๙ ,๔๖๔.๓๖ บาท  

 รายไดจากสาธารณูปโภค         ๒๖๙ ,๘๐๖.๐๐ บาท  

 รายไดเบ็ดเตล็ด            ๔๗ ,๖๘๑.๐๐ บาท  

 รายไดจากทุน              ๓ ,๓๑๐.๐๐ บาท  

 รายไดจากเงินอุดหนุน             ๑๓ ,๑๖๓,๘๒๑.๐๐ บาท 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

องคประกอบ ประกอบดวย ๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

องคประกอบ ประกอบดวย 

๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

  

 

 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

 งบประมาณ หมายเหต ุ

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ พ้ืนท่ีดําเนินการ (บาท)  

 แผนงานดานเศรษฐกิจ     

๑ โครงการสงเสริมการลดการใชปุยเคมีในนาขาว เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมการลดการใชปุยเคมีฯ ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๔๐,๗๕๐  

      

 แผนงานดานสังคม     

๑ โครงการสายตรวจชุมชน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสายตรวจชุมชน หมูที่ ๑ - ๑๕ ๕๐,๐๐๐  

๒ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลป เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติ ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๗๐,๐๐๐  

 ใหมและเทศกาลสงกรานต เหตุชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต    

๓ โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนและ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแกไขปญหาความ ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๑๐๐,๐๐๐  

 ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต    

      

      

๑๙ 



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

   ดําเนินการ (บาท)  

๔ โครงการดานการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึงตามโครงการ อําเภอจอมบึง ๑๐๐,๐๐๐  

  ดานการแกไขปญหายาเสพติด    

๕ ชวยเหลือผูติดเช้ือ HIV เพื่อจายเปนคาชวยเหลือผูติดเช้ือ HIV จํานวน ๑๐คนๆละ ในเขตตําบลแกมอน ๖๐,๐๐๐  

  ๕๐๐ บาท/เดือน    

๖ ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร เพื่อจายเปนคาซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร หมูที่ ๑ - ๑๕ ๑๐๐,๐๐๐  

 และผูดอยโอกาสตามโครงการบานทองถ่ินไทย และผูดอยโอกาส    

 เทิดไทองคราชัน     

๗ ชวยเหลือครอบครัวที่ไดรับความเดือดรอน เพื่อจายเปนคาชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนจํานวน หมูที่ ๑ – ๑๕ ๔๒,๐๐๐  

  ๗ คน ๆ ละ ๕๐๐บาท/เดือน    

๘ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หมูที่ ๑ - ๑๕ ๕๐,๐๐๐  

 พลเรือน     

๙ โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อจายเปนคาโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติโดย หมูที่ ๑ - ๑๕ ๑๕๐,๐๐๐  

 โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย 

 

เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย    

 แผนงานดานสาธารณสุข     

๑ โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ในเขตตําบลแกมอน ๒๐๐,๐๐๐  

๒ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในเขตตําบลแกมอน ๑๑๒,๑๔๐  

      

      

๒๐ 



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

   ดําเนินการ (บาท)  

  

แผนงานดานการเมืองการบริหาร 

    

๑ โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อจายเปนคาการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ในเขตตําบลแกมอน ๗๕,๐๐๐  

  แบบบูรณาการ    

๒ จัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร อบต.แกมอน ๑๘,๐๐๐  

๓ โครงการหยิบฟร ี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหยิบฟร ี ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๑๐๐,๐๐๐  

๔ โครงการพนักงานดีเดน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพนักงานดีเดนสําหรับ  ๑๐,๐๐๐  

  พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลแกมอน    

๕ โครงการจัดทําวารสารสิ่งพิมพเผยแพร เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําวารสารสิ่งพิมพ ในเขตตําบลแกมอน ๑๐๐,๐๐๐  

 ประชาสัมพันธ เผยแพรประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล    

๖ โครงการสายตรวจภาษี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสายตรวจภาษี หมูที่ ๑ - ๑๕ ๑๐๐,๐๐๐  

๗ โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผูบริหาร เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม อบต.แกมอน ๕๐,๐๐๐  

 และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกมอน ผูบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกมอน    

๘ จัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน  หมูที่ ๑ - ๑๕ ๕๔,๗๕๐  

  จํานวน ๑๕ หมูบาน ๆ ละ ๑ ฉบับ    

      

      

      

      

๒๑ 



ลําดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

   ดําเนินการ (บาท)  

 แผนงานดานการศึกษา ศาสนา     

 และวัฒนธรรม     

๑ โครงการสนับสนุนกีฬาภายในตําบล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกีฬาภายใน ในเขตตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

  ตําบล    

๒ จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน จํานวน ๑๕ หมู เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน จํานวน ๑๕ หมู ในเขตตําบลแกมอน ๑๐๐,๐๐๐  

      

๓ โครงการศูนยประสานการพัฒนาศักยภาพ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยประสานการ ทองถ่ินอําเภอจอมบึง ๑๐,๐๐๐  

 หนวยสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครอง พัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกิจขององคกร    

 สวนทองถ่ิน ปกครองสวนทองถ่ิน    

๔ โครงการงานพระราชพิธีรัฐพิธี งานวัฒนธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานพระราชพิธี พื้นที่ตําบลแกมอน ๓๐,๐๐๐  

๕ โครงการวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ  พื้นที่ตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

  ประจําป ๒๕๕๖    

๖ โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสงกรานตและวัน พื้นที่ตําบลแกมอน ๒๐๐,๐๐๐  

 ประจําป ๒๕๕๖ ผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๖    

๗ โครงการธนาคารคนดี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการธนาคารคนดี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓๐๐๐๐  

๘ โครงการแหเทียนเขาพรรษาขององคการ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแหเทียนเขาพรรษา วัดในพื้นที่ตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

 บริหารสวนตําบลแกมอน และศูนยพัฒนาเด็ก ขององคการบริหารสวนตําบลแกมอนและศูนยเด็กเล็ก    

 เล็กบานแกมอน บานแกมอน    

 

๒๒ 



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

   ดําเนินการ (บาท)  

๙ อุดหนุนสําหรับสนับสนุนงานบริหารการศึกษา

งานกิจการโรงเรียนและงานสงเสริมการศึกษา 

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนงานบริหารการศึกษางานกิจการ 

โรงเรียนและงานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนในพื้นที่ตําบล

แกมอน 

๓๘๘,๘๐๐  

 ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ     

๑๐ อุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึงตามโครงการ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึงในการจัดงาน จังหวัดราชบุร ี ๑๐,๐๐๐  

 จัดงานกาชาดเที่ยวราชบุร ี กาชาดเที่ยวราชบุร ี    

๑๑ โครงการอุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึงตามโครงการ อําเภอจอมบึง ๕๐,๐๐๐  

 ตามโครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕    

๑๒ โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในเขต ๒,๘๑๘,๔๐๐  

 กลางวันใหโรงเรียนภายในเขตตําบลแกมอน ใหกับโรงเรียนภายในเขตตําบลแกมอน จํานวน ๙ โรง ตําบลแกมอน   

๑๓ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๑๘,๔๐๐  

 ศึกษา บานแกมอน    

๑๔ โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนภาย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

 ในตําบลแกมอน และเยาวชนภายในตําบลแกมอน    

๑๕ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐  

 เด็กเล็กบานแกมอน เด็กเล็กบานแกมอน    

      

      

      

 

๒๓ 



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

   ดําเนินการ (บาท)  

 แผนงานดานสิ่งแวดลอม     

๑ โครงการถนนไรฝุน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการถนนไรฝุน ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๑๕๐,๐๐๐  

๒ โครงการปองกันและกําจัดแมลงนูนหลวง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและกําจัดแมลง ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

  นูนหลวง    

๓ โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักพื้นที ่ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

 สีเขียว รักษพื้นที่สีเขียว    

๔ โครงกาคลองสวย นํ้าใส เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการคลองสวย นํ้าใส ในเขตพื้นที่ตําบลแกมอน ๕๐,๐๐๐  

      

 แผนงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน     

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง หมูที่ ๘ บานพุตะเคียน ๔๖๕,๐๐๐  

 หมูที่ ๘ บานพุตะเคียน ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือม ี    

  พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมติดต้ัง    

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง หมูที่ ๓ บานแกมอน ๕๕๘,๐๐๐  

 หมูที่ ๓ บานแกมอน ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือม ี    

  พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตรพรอมติดต้ัง    

  ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย    

      

      

 

๒๔ 



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

   ดําเนินการ (บาท)  

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง หมูที่ ๑๒บานเขาแดน ๔๒๗,๘๐๐  

 หมูที่ ๑๒ บานเขาแดนสายซอยอุดมสุข ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือม ี    

  พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตรพรอมติดต้ัง    

  ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย    

๔ โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพรอมอุปกรณไฟฟา เพื่อจายเปนคาติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณไฟฟา หมูที่ ๑ – ๑๕ ๒๐๐,๐๐๐  

 ครบชุดถนนสาธารณะภายในตําบลหมูที่ ๑ -๑๕ ครบชุด ถนนสาธารณะภายในตําบลหมูที่ ๑-๑๕  

จํานวน ๗๕ จุด 

   

 แผนงานดานแหลงนํ้า     

๑ โครงการทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๐ บานทุงเคล็ด ๕๖๐,๐๐๐  

 หมูที่ ๑๐ บานทุงเคล็ด จํานวน ๒ จุด ชนิด ๒ ชองทาง ขนาด ๑.๘๐ เมตร X ๑.๘๐ เมตร    

  โครงการ จํานวน ๑ ปาย 

 

   

      

      

      

      

      

      

 

๒๕ 



การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ 

 เปาหมาย สามารถดําเนินการได  

แผนงานดานเศรษฐกิจ     

๑. โครงการสงเสริมการลดการใชปุยเคมีในนาขาว จํานวน ๑ โครงการ  ๑ โครงการ ๑๐๐%  

     

แผนงานดานสังคม     

๑.โครงการสายตรวจชุมชน     

๒.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและ    สัญลักษณ* แสดงวาโครงการที่ 

เทศกาลสงกรานต    สามารถดําเนินการได 

๓.โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต     

๔.โครงการชวยเหลือผูติดเช้ือ HIV 

๕.โครงการดานการแกไขปญหายาเสพติด 

    

๖.โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร     

และผูดอยโอกาสตามโครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน จํานวน  ๙ โครงการ ๗ โครงการ ๗๗.๗๘%  

๗.ชวยเหลือครอบครัวที่ไดรับความเดือดรอน     

๘.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน     

     

     

๒๖ 



 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ 

 เปาหมาย สามารถดําเนินการได  

๙.โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย 

 

    

แผนงานดานสาธารณสุข     

๑. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน ๒ โครงการ ๒ โครงการ ๑๐๐ %  

๒. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ     

     

แผนงานดานการเมืองการบริหาร     

๑.โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ     

๒.จัดซื้อเครื่องโทรสาร     

๓.โครงการหยิบฟร ี     

๔.โครงการพนักงานดีเดน     

๕.โครงการจัดทําวารสารสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน ๘โครงการ ๔ โครงการ ๕๐ %  

๖.โครงการสายตรวจภาษี     

๗.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผูบริหารและพนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลแกมอน 

    

๘.จัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน     

 

๒๗



 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ป พ.ศ. ๒๒๕๖ คิดเปนรอยละ 

 เปาหมาย สามารถดําเนินการได  

แผนงานดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

๑.โครงการสนับสนุนกีฬาภายในตําบล     

๒.จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบานจํานวน ๑๕ หมู     

๓.โครงการศูนยประสานการพัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกิจ     

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

๔.โครงการงานพระราชพิธีรัฐพิธี งานวัฒนธรรม     

๕.โครงการวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕ โครงการ ๑๔ โครงการ ๙๓.๓๓%  

๖.โครงการจัดงานวันผูสูงอายุประจําป ๒๕๕๖     

๗.โครงการธนาคารคนดี     

๘.โครงการแหเทียนเขาพรรษาขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน     

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน     

๙.อุดหนุนสําหรับสนับสนุนงานบริหารการศึกษางานกิจการโรงเรียน

และงานสงเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ 

    

๑๐.อุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึงตามโครงการจัดงานกาชาดเที่ยว

ราชบุร ี

    

๑๑.โครงการอุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึงตามโครงการ     

สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕     

     

๒๘ 



 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ 

 เปาหมาย สามารถดําเนินการได  

๑๒.โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียน

ภายในเขตตําบลแกมอน 

    

๑๓.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา     

๑๔.โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนภายในตําบลแกมอน     

๑๕.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 

แกมอน 

    

     

แผนงานดานสิ่งแวดลอม     

๑.โครงการถนนไรฝุน     

๒.โครงการปองกันและกําจัดแมลงนูนหลวง จํานวน ๔ โครงการ ๑ โครงการ ๒๕%  

๓.โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักพื้นที่สีเขียว     

๔.โครงกาคลองสวย นํ้าใส     

     

แผนงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน     

๑.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ บาน 

พุตะเคียน 

 
จํานวน ๔ โครงการ 

 

๔ โครงการ 
 

๑๐๐% 
 

๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๓ บานแกมอน     

     

๒๙ 



 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

หมายเหตุ โครงการ/แผนงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ 

 เปาหมาย สามารถดําเนินการได  

๓.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๑๒     

บานเขาแดนสายซอยอุดมสุข     

๔.โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพรอมอุปกรณไฟฟาครบชุดถนน     

สาธารณะภายในตําบลหมูที่ ๑ -๑๕     

 

แผนงานดานแหลงนํ้า 

    

๑.โครงการทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก     

หมูที่ ๑๐ บานทุงเคล็ด จํานวน ๒ จุด     จํานวน ๑ โครงการ ๑ โครงการ         ๑๐๐ %  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

๓๐ 

 



สวนที่ ๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

“เปนผูนําเกษตรปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

พันธกิจ 

 ๑. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินคาและบริการใหเปนสินคามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 

๒. พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง สรางวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพื่อการเปนเมืองที่นาอยู 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและผลผลิตเชิงสรางสรรค 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนา

อยู 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและผลผลิตเชิงสรางสรรค 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่ไดมาตรฐานคุณภาพ 

๒. สงเสริมการลดตนทุน และพัฒนาพลังงานทดแทน 

๓. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชิงสรางสรรค 

๔. พัฒนาและขยายการตลาด 

๕. พัฒนาการบริการและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๒. สงเสริมวินัยสังคมและการบังคับใชกฎหมาย 

 ๓. พัฒนา เด็ก เยาวชน ครอบครัวชุมชน ใหเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๓๒ 

๔. สงเสริมกิจกรรมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมใหแกครอบครัวและชุมชน 

๕. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน 

๖. สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปน

เมืองนาอยู 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. การจัดการปญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพนํ้า 

 ๒. สงเสริมการต้ังธนาคารตนไมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 ๓. การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม 

 ๔. สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนเมืองที่เหมาะสม 

 ๕. สงเสริมความหลากหลายและความสมดุลทางชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 

 ๒. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 ๔. พัฒนาการบริการประชาชน 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอจอมบึง 

“อําเภอจอมบึงเปนแหลงการผลิต  และจําหนายพืชผลการเกษตร  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให

ไดมาตรฐาน  ประสานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และพัฒนาการทองเที่ยว” 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 

“ มุงประสานการพัฒนาทองถ่ิน สรางเมืองนาอยู ควบคุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลแกมอน 

 “ประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีสวนรวม ปรับตัวเรียนรู

ตลอดเวลา” 

๔.๒ พันธกิจการพัฒนา 

๑. พัฒนาแสวงหาความเปนเลิศดานงานบริการสาธารณะใหครอบคลุมทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบสรางความสําเร็จ 

 ๒. ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมและรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนใหเขมแข็งและไมมองขามปญหาสังคมแมเปนสิ่งเล็กนอย 

 



๓๓ 

 ๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 ๕. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน คานิยม ใหเหมาะสมกับการทํางานแนว

ใหมและสอดคลองกับสังคมไทย 

 

๔.๓ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

 ๑.ยกระดับเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน การขยายไฟฟา ระบบนํ้าประปาใหมีสภาพดีและมีแหลงนํ้า

เพียงพอตอความตองการ 

 ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหลงเรียนรูรวมกับชุมชน ตลอดจนปลูกฝงและเอาใจใส

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๓. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารราชการและรับรูขอมูลขาวสารทางราชการและจัดระบบ

บริหารงานใหสามารถปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔. เพื่อพัฒนาสาธารณสุข สงเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

 ๕. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และสรางการบริหารจัดการที่ดีใหกับองคกร 

 

๔.๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกมอน  

 เพื่อใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง

จริงจังและตอเน่ือง  ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงกําหนด

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาดังน้ี  

๑. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๒. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

๓. ยุทธศาสตรดานการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

๔. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน 

 

๔.๕ แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

  ๒. สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา 

  ๓. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 



๓๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  

  ๑. สงเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

  ๒. พัฒนาระบบเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษและสินคา OTOP

  ๓. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า ฝาย อางเก็บนํ้า 

  ๒. พัฒนาระบบจราจร 

  ๓. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 

๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน  

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ๒. การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

  ๓. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  ๔. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ๕. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานแกไขปญหาโรคติดตอสงเสริมสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑.การจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

  ๒. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๓. เฝาระวัง ปองกัน บําบัด ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ๒. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและประชาธิปไตย 

  ๓. สงเสริมการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการบริหารกิจการของอบต. 
 

 

 

 

 



สวนที่ ๕ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙) 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 

 ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และ         

วัฒนธรรม         

๑.๑สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 13 5,917,280 9 725,000 4 330,000 26 6,972,280 

๑.๒ สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  3 90,000 3 160,000 2 80,000 8 330,000 

๑.๓ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 6 820,000 7 3,820,000 6 820,000 19 5,460,000 

ภูมิปญญาทองถิ่น         

รวม 22 6,827,280 19 4,705,000 12 1,230,000 53 12,762,280 

๒. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ         

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแก  2 800,000 2 800,000 2 800,000 6 2,400,000 

ประชาชน         

๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและ  1 50,000 2 70,000 2 150,000 5 270,000 

ปลอดภัยจากสารพิษ สินคา OTOP         

๒.๓การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 4 950,000 5 970,000 5 1,050,000 14 2,970,000 

๓๕ 



 

ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน         

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ         

๓.๑ กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน  10 5,283,500 59 64,957,000 37 40,347,500 103 110,588,000 

สะพาน ทอระบายนํ้า ฝาย อางเก็บนํ้า          

๓.๒ พัฒนาระบบจราจร 1 200,000 - - - - 1 200,000 

๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ  14 4,312,500 9 1,710,000 8 857,500 31 6,880,000 

๓.๔ ปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 7 12,910,000 20 11,710,000 11 5,140,000 38 29,760,000 

สาธารณูปการ         

รวม 32 22,706,000 88 78,377,000 56 46,345,000 176 147,428,000 

๔. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต และความ         

เขมแข็งของชุมชน         

๔.๑ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 6 500,000 4 350,000 3 250,000 13 1,100,000 

๔.๒ การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  6 360,000 3 140,000 3 140,000 12 640,000 

๔.๓ สงเสริมกีฬาและนันทนาการ  2 212,500 2 212,500 2 212,500 6 637,500 

๔.๔ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  3 400,000 4 450,000 3 400,000 10 1,250,000 

๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน  5 2,907,140 4 385,000 3 295,000 12 3,587,140 

แกไขปญหาโรคติดตอสงเสริมสุขภาพ         

รวม 22 4,379,640 17 1,537,500 14 1,297,500 53 7,214,640 

 

๓๖ 



ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร         

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม         

๕๑จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบ 3 350,000 2 250,000 3 3,250,000 8 3,850,000 

บําบัดนํ้าเสียรวม         

๕.๒ สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ  2 100,000 3 1,600,000 1 50,000 6 1,750,000 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

๕.๓ เฝาระวัง ปองกัน บําบัด ฟนฟูทรัพยากร 2 100,000 3 200,000 1 50,000 6 350,000 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

รวม 7 550,000 8 2,050,000 5 3,350,000 20 5,950,000 

๖.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร         

จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง            

การบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น         

๖.๑ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ 18 3,390,000 7 855,000 4 3,634,000 29 7,879,000 

งานของบุคลากร         

๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ  4 325,000 2 250,000 2 250,000 8 825,000 

ประชาธิปไตย         

๖.๓ สงเสริมการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร  1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

ความรู เก่ียวกับการบริหารกิจการของ อบต.         

รวม 23 3,815,000 10 1,205,000 7 3,984,000 40 9,004,000 

รวมทั้งสิ้น 110 39,227,920 147 88,844,500 99 57,256,500 356 185,328,920 

 

๓๗ 



สวนที่ ๖ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557–2559) 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 

1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการอุดหนุนอาหาร เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนในเขตตําบลแกมอน 3,036,800 - - ทําใหเด็กนักเรียนไดรับอาหาร สวนการศึกษาฯ 

 กลางวันโรงเรียนในเขตตําบล ใหกับโรงเรียนในตําบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกมอน   กลางวันอยางทั่วถึงและมี  

 แกมอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แกมอน     คุณภาพ  

         

2 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม เพื่ออุดหนุนอาหารเสริมนม โรงเรียนภายในเขตตําบล 2,090,480 - - เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี สวนการศึกษาฯ 

 นม ใหกับโรงเรียนภายในเขต แกมอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกมอน   ภาวการณเจริญเติบโตที่  

  ตําบลแกมอนและศูนยพัฒนา     เหมาะสมกับวัย  

  เด็กเล็ก       

3 โครงการจางนักเรียน เพื่อแบงเบาภาระของ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบล 100,000 100,000 100,000 สรางแรงจูงใจใหเกิดความรักใน สํานักปลัด 

 นักศึกษาชวงปดภาคเรียน ผูปกครอง แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ทองถิ่นของตนเองและแบงเบา  

       ภาระคาใชจายของผูปกครอง  

         

 

๓๘ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

4 โครงการกีฬานักเรียนภายใน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ กลุมโรงเรียนมหาราช 80,000 - - เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ สวนการศึกษาฯ 

 ตําบลและกีฬาอําเภอจอมบึง  ระหวางโรงเรียน นักเรียน  อบต.แกมอน   ดานการกีฬาและการจัดกิจกรรม   

  ครูและชุมชนและปลูกฝงการ     กลุมหรือชุมชน  

  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน       

         

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหการสนับสนุนงาน โรงเรียนภายในตําบลแกมอน 100,000 100,000 100,000 หนวยงานทางการศึกษาไดรับ สวนการศึกษาฯ 

 งานบริหารการศึกษาและ บริหารทางการศึกษาและ  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน การสนับสนุนเพื่อการพัฒนา  

 กิจการโรงเรียน ฯลฯ กิจการโรงเรียนในดานตางๆ      โรงเรียนภายในตําบลแกมอน  

         

6 โครงการสงเสริมสุขภาพเยาวชน เพื่อสงเสริมสุขภาพเยาวชนภาย เด็กและเยาวชนภายในตําบล 50,000 - - เด็กและเยาวชนไดรับสงเสริม สวนการศึกษาฯ 

 ตําบลแกมอน เพ่ือเทิด ในตําบลแกมอน  อบต.แกมอน   สุขภาพสุขภาพใจโดยการออก   

 พระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ      กําลังกาย  

         

         

7 โครงการศูนยประสานการ เพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกร  ทองถิ่นจังหวัดราชบุรี 10,000 - - ทําใหประชาชนพอใจตอการ  สวนการศึกษาฯ 

 พัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุน  ปกครองสวนทองถิ่น  อบต.แกมอน   ปฏิบัติงานมากขึ้น  

 ภารกิจขององคกรปกครอง         

 สวนทองถิ่น        

8 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดรับ  เด็กนักเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็ก 50,000 - - เด็กเกิดการเรียนรูและไดรับ สวนการศึกษาฯ 

  ประสบการณจากสถานที่  เล็ก อบต.แกมอน   ประสบการณตรง  

  บุคคลและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่       

  เก่ียวของ       

๓๙ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

9 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดรูจักปองกันและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 - เด็กรูจักวิธีการปองกันตัวเองจาก  สวนการศึกษาฯ 

 สงเสริมสุขภาพ หลีกเล่ียงโรคติดตอ   อบต.แกมอน  โรคตางๆ ไดดวยตนเอง  

         

10 โครงการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 - เด็กรูจักปองกันและหลีกเล่ียงจาก   

 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก   อบต.แกมอน  อุบัติที่จะเกิดขึ้นได สวนการศึกษาฯ 

         

11 โครงการสัปดาหวิชาการสถาน  เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการ  โรงเรียนในเขตตําบลแกมอน - 100,000 - สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ   

 ศึกษาตําบลแกมอน เรียนการสอน การศึกษา ของ    อบต.แกมอน  สอนที่ครอบคลุมและทัดเทียม  

  นักเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียม     สถานศึกษาอ่ืน ๆ   

  สถานศึกษาในเขตอําเภอเมือง        

         

12 โครงการเตรียมความพรอมของ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม เด็กและเยาวชนในเขตตําบล 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมีทักษะดานภาษา  สวนการศึกษาฯ 

 เด็กและเยาวชนสู AEC ใหกับเด็กและเยาวชนในดาน แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน เพิ่มขึ้น  

  ภาษาเพื่อการกาวสูการเปน        

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       

         

13 โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู โรงเรียนภายในตําบลแกมอน 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนา สวนการศึกษาฯ 

 เยาวชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน และสงเสริมความรูในดานตางๆ   

         

         

         

         

๔๐ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

14 โครงการคนดีขาดตลาด เพื่อสรางใหเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนภายในตําบล 20,000 - - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันตัว สวนการศึกษาฯ 

  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติเปนคน แกมอน อบต.แกมอน   เองตอส่ิงแวดลอมที่เลวราย   

  ดี       

 

15 

 

โครงการธนาคารคนดี 

 

เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับเด็กและ 

 

เด็กและเยาวชนภายในตําบล 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

เด็กและเยาวชนรูจักที่จะกระทํา 

 

สวนการศึกษาฯ 

  เยาวชนในการกระทําความดี  แกมอน อบต.แกมอน   ความดีและมีจิตสํานึกที่ดีที่จะ  

       กระทําความดี  

         

16 โครงการหนาที่พลเมือง เพื่อใหเด็กและเยาวชนได เด็กและเยาวชนภายในตําบล - 15,000 - เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกใน สวนการศึกษาฯ 

  ตระหนักในหนาที่ความ แกมอน  อบต.แกมอน  หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเอง   

  รับผิดชอบของการเปนพลเมือง     และผูอ่ืน  

  ที่ดีของชาติ       

         

17 โครงการใหทุนการศึกษา เพื่อสงเสริมการศึกษาใหแก

บุคลากรในองคกร 

พนักงาน/ผูบริหาร/สมาชิกสภา 240,000 
อบต.แกมอน 

240,000 
อบต.แกมอน 

- บุคลากรมีความรูความสามารถ  

ในการผลิตงานตามภารกิจอยาง  

มืออาชีพ 

สํานักปลัด 

         

         

         

         

         

         

๔๑ 



 

1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการแหเทียนจํานํา เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา -โรงเรียนภายในตําบลแกมอน 50,000 50,000 50,000 สามารถทําใหเด็ก เยาวชนเกิด สวนการศึกษาฯ 

 พรรษา อนุรักษขนบธรรมเนียม -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ความรักและมีสวนรวมใน  

  ประเพณีอันดีงาม -ผูสูงอายุ อสม.    กิจกรรมทางศาสนา  

         

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงาน เพี่อสงเสริมและอนุรักษงาน  อุดหนุนอําเภอจอมบึง 10,000 - - ทําใหเกิดความรกความผูกพัน สวนการศึกษาฯ 

 รัฐพิธี ราชพิธีและงานประเพณี ราชพิธีตางๆ ใหอยูสืบไป  อบต.แกมอน   ตอสถาบันสําคัญของชาติ  

 ฯลฯ         

         

3 โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 30,000 30,000 30,000 เกิดทัศนคติที่ดีในเชิงบวกที่จะ สวนการศึกษาฯ 

 ภาคฤดูรอน การอบรมเก่ียวกับพระพุทธ จํานวน 50 รูป อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สงเสริมใหเด็กและเยาวชน  

  ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     เติบโตเปนคนดีและมีคุณธรรม  

         

4 โครงการคายบูรณาการ ลูกเสือ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี นักเรียนระดับประถมศึกษา - 80,000 - ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการ สวนการศึกษาฯ 

 คุณธรรม กลุมโรงเรียนมหาราช คุณธรรม คานิยมและ กลุมโรงเรียนมหาราช  อบต.แกมอน  ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม  

  คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม       

  มาตรฐานของโรงเรียน       

         

         

 

๔๒ 



1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจัก เด็กและเยาวชนทั้งในและนอก 250,000 250,000 250,000 ทําใหเด็กและเยาวชนมีความ สวนการศึกษาฯ 

  หนาที่ของตนเองและอยูใน  สถานศึกษาในพื้นที่ตําบล อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตอ   

  ระเบียบวินัย แกมอน    ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ  

       สังคม  

         

2 โครงการวันสงกรานตและวัน เพื่อสืบสานประเพณีวัน ประชาชนในพื้นที่ตําบล 250,000 250,000 250,000 สามารถดํารงและรักษาไวซ่ึง สวนการศึกษาฯ 

 ผูสูงอายุ สงกรานตและวันผูสูงอายุ  แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ  

       ชาติไทย  

         

3 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อเปนการสืบสานประเพณี ประชาชนในพื้นที่และ 250,000 250,000 250,000 สามารถดํารงและรักษาไวซ่ึง สวนการศึกษาฯ 

  ลอยกระทงในเขตตําบล ประชาชนทั่วไป อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ   

       ชาติไทย  

         

4 อุดหนุนโครงการงานจัด เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ  อุดหนุนอําเภอจอมบึง  10,000 10,000 10,000 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ  สวนการศึกษาฯ 

 กาชาดเที่ยวงานราชบุรี จัดงานเที่ยวราชบุรี  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สงเสริมการทองเที่ยวราชบุรี  

         

5 อุดหนุนโครงการสักการะ เพื่อสงเสริมและอนุรักษงาน  อุดหนุนอําเภอจอมบึง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรวมระลึกถึงเกียรติ สวนการศึกษาฯ 

 พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ราชพิธีตางๆ ใหอยูสืบไป  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ประวัติคุณูปการที่รัชกาลที่5  

 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง      มีตอปวงชนชาวไทย  

 (ครั้งที่ ๑๐)        

         

๔๓ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

6 โครงการอนุรักษวันสําคัญ เพื่อสงเสริมและอนุรักษงาน จัดงานราชพิธีตางๆ 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเกิดความรักและภาค สวนการศึกษาฯ 

 ทางราชพิธี ราชพิธีตาง ๆ ภายในตําบล  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ภูมิใจในวันสําคัญของชาติ   

         

7 โครงการกอสรางพระบรมราชา เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ จํานวน 1 แหง - 3,000,000 - ประชาชนมีสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่  สํานักปลัด 

 นุสาวรียสมเด็จพระศรีนคริน- สมเด็จพระศรีนครินทราบรม   อบต.แกมอน  สําคัญในการแสดงความเคารพ   

 ทราบรมราชชนนี ราชชนนี     และเกิดความเปนสิริมงคล   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

๔๔ 

 



2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

2.1 สงเสริมสนับสนุนอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให กลุมอาชีพภายในตําบล 300,000 300,000 300,000 สามารถกําหนดทิศทางการสง สํานักปลัด 

 กลุมอาชีพภายในตําบลแกมอน ประชาชนไดพัฒนาอาชีพ แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน เสริมอาชีพใหตรงกับความตอง  

  เพิ่มรายได     การของทองตลาด  

         

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุม กลุมเกษตรกรภายในตําบล 500,000 500,000 500,000 ทําใหเกษตรกรสามารถกําหนด  สํานักปลัด 

 กลุมเกษตรกรภายในตําบล เกษตรกรภายในตําบล แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ทิศทางหรือมีการวางแผนการ  

 แกมอน แกมอน     ผลิตใหกับความตองการตลาด  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

๔๕ 

 



2.2 แนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ สินคา OTOP 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสงเสริมใหประชาชนปลูก หมูที่ 1 – 15 - - 100,000 สามารถขยายเครือขาย สํานักปลัด 

  ผักปลอดสารพิษไวใชใน    อบต.แกมอน ประชาชนภาคการเกษตรในการ  

  ครัวเรือน     ลดการใชสารเคมี  

         

2 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูถึง จํานวน 1 กลุม - 20,000 - ทําใหมีนวัตกรรมใหมเก่ียวกับ สํานักปลัด 

 หมูที่ 13  คุณคาของสมุนไพรไทย   อบต.แกมอน  ปญหาสุขภาพประชาชนหรือ  

       แพทยทางเลือก  

         

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี ประชาชนในพื้นที่ตําบล - 50,000 50,000 สรางภูมิคุมกันใหกับประชาชน สํานักปลัด 

  การประกอบอาชีพตามแนว  แกมอน  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ในการประกอบอาชีพและมีชีวิต   

  พระราชดําริ     ความเปนอยูที่ดี  

         

4 โครงการผลิต/ขยายสารชีวพันธุ เพื่อลดการแพรระบาดของศัตรู พื้นที่ในตําบลแกมอน 50,000 - - ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ  สํานักปลัด 

 เพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช พืชในไมดอก  อบต.แกมอน   และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร  

       มากขึ้น  

         

         

         

         

 

๔๖ 



2.3  แนวทางการพัฒนา และสงเสริมแหลงทองเท่ียว 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดทําปายบอก เพื่อบอกเสนทางคมนาคมให  จํานวน 35 ปาย - 100,000 - ทําใหเกิดความปลอดภัยในการ สวนโยธา 

 เสนทาง ผูสัญจรไปมาไดทราบ ขนาด 0.60 x1.20 เมตร  อบต.แกมอน  ใชยวดยานพาหนะและทราบถึง  

       ระยะการเดินทาง  

         

2 โครงการแหลงทองเที่ยวและ เพื่อใหประชาชนชวยกันรักษา  พื้นที่ตําบลแกมอน 100,000 - - ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ  สํานักปลัด 

 อนุรักษปา  ส่ิงแวดลอมและเพิ่มรายไดจาก   อบต.แกมอน   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

  การทองเที่ยว       

         

3 โครงการปรับภูมิทัศนในพื้นที่ เพื่อดูแลพื้นที่ใหมีระบบนิเวศน พื้นที่ตําบลแกมอน - - 100,000 สามารถเพิ่มพื้นที่ใหเปนสีเขียว สํานักปลัด 

 เพื่อการทองเที่ยวและเรียนรู ที่เหมาะสมสวยงาม    อบต.แกมอน มากขึ้น  

 ระบบนิเวศน        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

๔๗ 



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า ฝาย อางเก็บนํ้า 

  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการซอมแซมถนนภายใน  เพื่อใหมีถนนสัญจรไปมาได  ภายในตําบลแกมอน 1,000,000 1,000,000 - ถนนไดรับการซอมแซมใหอยูใน  สวนโยธา 

 ตําบลแกมอน อยางสะดวกรวดเร็ว  อบต.แกมอน อบต.แกมอน  สภาพที่เกิดความสะดวกแก N 13.7394230 

       ประชาชน E 99.428036 

         

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 500.00 เมตร 975,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานนาย ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว กวาง 3.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.769456 

 เฉลิมถึงบานนานติ่ง  พื้นผิวจราจร 1,500 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของฝุน  E 99.422432 

         

3 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค กวาง 20.00 เมตร - 900,000 - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง  สวนโยธา 

 หมูที่ 1 ลําหวยอีซู บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง สูง 2.50 เมตร  อบต.แกมอน  และสามารถระบายนํ้าไดในฤดูนํ้า N 13.768960 

       หลาก E 99.422036 

         

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 5.00 เมตร - 1,625,000 1,625,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 1 สายแยก ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีต  N 13.768982 

 ทางหลวงชนบท-โปงพรม  พื้นผิวจราจร 5,000.00 ตร.ม.    ที่ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.423394 

       ฝุนละออง  

         

         

 

๔๘ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  ยาว 2,000.00 เมตร - 1,950,000 1,950,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 1 สายโปงพรม มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว กวาง3.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.774857 

 -หนองไผ  พื้นผิวจราจร 6,000.00 เมตร    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.419031 

       ฝุนละออง  

         

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 350.00 เมตร - 682,500 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็กสายซอยบานนาง  ไปมาอยางสะดวกรวดเร็ว กวาง 3.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 0545356 

 ปานโมงเครือ หมูที่ 1  พื้นผิวจราจร 1,050 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของฝุน  E 1522564 

       ละออง  

         

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหมีถนนสัญจรไปมาได  กวาง 4.00 เมตร 260,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็กพรอมวางทอ สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีต  N 13.731834 

 หมูที่ 2 สายซอยสามัคคีธรรม  พื้นผิวจราจร 4,000.00 ตร.ม.    ที่ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.457834 

       ฝุนละออง  

         

8 โครงการฝายนํ้าลน หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค กวาง 20.00 เมตร - 900,000 - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง  สวนโยธา 

  บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง สูง 2.50 เมตร  อบต.แกมอน  และสามารถระบายนํ้าไดในฤดูนํ้า N 13.718554 

       หลาก E 99.468846 

         

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 1,950,000 1,950,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอย ไปมาอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีต  N 13.728062 

 ทรัพยกมล  พื้นผิวจราจร 6,000.00 ตร.ม.    ที่ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะ E 99.444710 

๔๙ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 780,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานนาย ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.7322773 

 ไพฑูรย กําไลทอง  พื้นผิวจราจร 1,200.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของฝุน  E 99.448071 

       ละออง  

         

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 780,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยบาน ไปมาอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.716299 

 นายสมจิตร ยอดทอง  พื้นผิวจราจร 1,200.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E 99.456025 

         

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยสันติวัน ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.720029 

   พื้นผิวจราจร 3,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E 99.462746 

         

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก พรอมวางทอหมูที่ 2  ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.737904 

 เกษตรซอยบุญมี  พื้นผิวจราจร 3,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E 99.461908 

         

14 โครงการกอสรางศาลา เพื่อเปนศูนยรวมในการจัด กวาง 10.00 เมตร - - 800,000 ประชาชนมีศูนยกลางในการจัด  สวนโยธา 

 อเนกประสงค หมูที่ 2 กิจกรรม ยาว 20.00 เมตร   อบต.แกมอน กิจกรรมสันทนาการหรือศูนย  N 13.721336 

       รวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  E 99.457381 

         

         

๕๐ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

         

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - 2,632,500 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนยา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยลําพวน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,350 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 28.13 

   พื้นผิวจราจร 4,050 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9927 07.50 

         

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - 2,340,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยกระเมิง มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 18.01 

   พื้นผิวจราจร 3,600 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9926 36.69 

         

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - 975,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยสวัสดี มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 26.29 

   พื้นผิวจราจร 1,500 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9927 14.43 

         

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - - 3,900,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 จากเนินเขา มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1342 50.71 

 ถึงบานนายฉ่ํา  พื้นผิวจราจร 6,000 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9929 22.96 

         

         

         

         

         

 

๕๑ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - 682,500 682,500 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยเกษตร มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 700.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 01.48 

 รวมใจ  พื้นผิวจราจร 2,100.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9927 24.65 

         

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร  - 780,000 780,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอยจรัส มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 800.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 39.53 

 สนิทวงศ  พื้นผิวจราจร 2,400.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9927 33.33 

         

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - 957,000 957,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 2 ซอย มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 03.31 

 ทรัพยสมบูรณ  พื้นผิวจราจร 3,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9927 25.70 

         

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 4.00 เมตร - 754,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 3 ซอยบาน มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 290.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 16.87 

 นายสมปองซาวด  พื้นผิวจราจร 1,160.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9928 27.84 

         

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 4.00 เมตร - 1,300,000 1,300,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็กหมูที่ 3 สายกนคอก มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1344 38.98 

 ไปทุงเคล็ด  พื้นผิวจราจร 4,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E9928 18.69 

         

         

         

๕๒ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - - 1,950,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายโรงเรียน มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.745033 

 มหาราช 7 ติดถนนดําถึงบาน  พื้นผิวจราจร 3,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดภาวะฝุนละออง  E 99.470820 

 นายแกว ม่ันคง        

         

25 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล.  เพื่อระบายนํ้าไดสะดวกรวดเร็ว วางทอคสล. ชนาด  - 350,000 - เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 พรอมบอพัก หมูที่ 3 สาย 2006 ในชวงฤดูฝน 1.00x1.00เมตร พรอมบอพัก  อบต.แกมอน  หลากและลดภาวะนํ้าทวมขัง  N 0550555 

 แกมอน – ส่ีแยกแทงคนํ้า  ระยะทางยาว 200.00 เมตร     E 1519886 

         

26 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล.  เพื่อระบายนํ้าไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดเสนผาศูนยกลาง  - - 3,000,000 เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 พรอมบอพัก หมูที่ 3 สาย 3274 ในชวงฤดูฝน 1.00x1.00 เมตร พรอมบอพัก   อบต.แกมอน หลากและลดภาวะนํ้าทวมขัง  N 0350405 

 ดานทับตะโก-จอมบึง  ระยะทางยาว 1,600.00 เมตร     E 1510115 

         

27 โครงการกอสรางทางลูกรังยก  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 390,000 - ถนนไดรับการซอมแซมใหอยูใน  สวนโยธา 

 ระดับ หมูที่ 3 หนองชางตาย ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,300.00 เมตร  อบต.แกมอน  สภาพที่เกิดความสะดวกแก N 0550972 

 เช่ือมตอหมูที่ 10 บานทุงเคล็ด  หนา 1.5 เมตร    ประชาชน E 1519512 

         

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 4.00 เมตร - - 1,170,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายซอย มาไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 450.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 0549740 

 นายเขง ถึงบานนายเงิน  พื้นผิวจราจร 1,800.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 1520369 

       ฝุนละออง  

         

๕๓ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - 585,000 585,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 6 บาน คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 600.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.775957 

 นายบุญภูมิ อุยฟก  พื้นผิวจราจร 1,800.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.444708 

       ฝุนละออง  

         

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร 585,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอยเศรษฐี คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.775885 

 เช่ือมตอของเดิม  พื้นผิวจราจร 900.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.440451 

       ฝุนละออง  

         

31 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนขนสงสินคาได กวาง 8.00 เมตร - 2,800,000 - สามารถยนระยะเวลาในการขนสง  สวนโยธา 

 คอนกรีต หมูที่ 4 วังใหญ สะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 70.00 เมตร  อบต.แกมอน  สินคาไดรวดเร็วขึ้น N 0548707 

 เช่ือมตอสันดอน หมูที่ 9       E 1522254 

         

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 390,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 2 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่   

   พื้นผิวจราจร 600.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของฝุน   

         

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - - 390,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 10 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.787079 

 บานนายเงิน บรรเทา  พื้นผิวจราจร 600.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.446890 

       ฝุนละออง  

๕๔ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - - 292,500 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 3 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 150.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 42.96 

   พื้นผิวจราจร 450.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของฝุน  E9926 59.73 

         

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 1,657,500 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 5 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 850.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 35.84 

   พื้นผิวจราจร 2,550.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของฝุน  E9926 46.70 

         

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 975,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 5.1  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 .29.45 

   พื้นผิวจราจร 1,500.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9926 50.41 

       ฝุนละออง  

         

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - - 234,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 9 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 120.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 20.7 

   พื้นผิวจราจร 360.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 06.02 

       ฝุนละออง  

         

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 409,500 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 11 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 210.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 02.53 

   พื้นผิวจราจร 630.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 04.49 

       ฝุนละออง  

๕๕ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - 429,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 12 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 220.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 56.55 

   พื้นผิวจราจร 660.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 05.99 

       ฝุนละออง  

         

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 682,500 682,500 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 13 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 700.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 49.43 

   พื้นผิวจราจร 2,100.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 07.03 

       ฝุนละออง  

         

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 780,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 14 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 45.36 

   พื้นผิวจราจร 1,200.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 07.63 

       ฝุนละออง  

         

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - - 234,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 15 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 120.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 41.46 

   พื้นผิวจราจร 360.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 05.66 

       ฝุนละออง  

         

         

         

๕๖ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - 292,500 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอย 16 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 150.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 34.54 

   พื้นผิวจราจร 450.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 03.00 

       ฝุนละออง  

         

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 5 สายลําภาชี คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 17.94 

 เช่ือมตอของเดิม (ซอยบาน  พื้นผิวจราจร 3,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9925 53.47 

 ผูใหญ)      ฝุนละออง  

         

45 โครงการติดตั้งแทงคนํ้าพรอม เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชอยาง  จํานวน 1 แหง  800,000 - ประชาชนมีนํ้าไวใชอุปโภค บริโภค สวนโยธา 

 ซัมเมอรส หมูที่ 5 บานศรีฟา ทั่วถึง   อบต.แกมอน  อยางทั่วถึง N1343 59.59 

 วัฒนา       E9925 40.74 

         

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร 975,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร  อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 33.49 

 ไหล ตาละคํา  พื้นผิวจราจร 1,500.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9928 13.22 

       ฝุนละออง  

         

47 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - - 150,000 ถนนไดรับการซอมแซมใหอยูใน  สวนโยธา 

 พรอมวางทอเรียงหินหมูที่ 6 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร   อบต.แกมอน สภาพที่เกิดความสะดวกแก N1347 27.21 

 บริเวณทางขึ้นเขา  หนา 1.5 เมตร    ประชาชน E9928 11.84 

๕๗ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

48 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 4.00 เมตร - 1,300,000 1,300,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 7 สาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1344 9.98 

 หนองตารุณ  พื้นผิวจราจร 4,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9929 35.66 

       ฝุนละออง  

         

49 โครงการลานกีฬาหมูที่ 7  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน กวาง 20.00 เมตร 200,000 - - เด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางให  สวนโยธา 

 บริเวณโรงเรียนบานพุมวง ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ยาว 10.00 เมตร อบต.แกมอน   เกิดประโยชน N1344 3.72 

  โดยการเลนกีฬา      E9930 27.49 

         

50 โครงการกอสรางถนนแบบใหนํ้า  เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน  กวาง 4.00 เมตร - 500,000 - เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 ลนผาน หมูที่ 8 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 30.00 เมตร  อบต.แกมอน  หลากและลดภาวะนํ้าทวมขัง   

   สูง 1.50 เมตร      

51 โครงการกอสรางถนนบดอัด เพื่อใหมีถนนสัญจรไปมาได  กวาง 6.00 เมตร - 600,000 600,000 เพื่อยกระดับถนนใหอยูในสภาพ สวนโยธา 

 ลูกรังสายหุบสําเภาทอง อยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ที่เกิดความสะดวกสบายแก N 13.752337 

 หมูที่ 8   หนาว 1.5 เมตร    ประชาชน E 99.433928 

         

52 โครงการกอสรางศาลาอเนก  เพื่อเปนศูนยรวมในการจัด กวาง 10.00 เมตร - 800,000 - ประชาชนมีศูนยกลางในการจัด  สวนโยธา 

 ประสงค หมูที่ 8 บริเวณ กิจกรรม ยาว 200.00 เมตร  อบต.แกมอน  กิจกรรมสันทนาการหรือเปนศูนย  N 13.734773 

 บานนายสายัณห สมกุล       รวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  E 99.327894 

         

         

         

๕๘ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

53 โครงการกอสรางถนนบดอัด เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 6,240,000 - ถนนไดรับการซอมแซมใหอยูใน  สวนโยธา 

 ลูกรังพรอมทอลอดเหล่ียมชนิด ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,200.00 เมตร  อบต.แกมอน  สภาพที่เกิดความสะดวกแก N 13.752337 

 2 ชอง หมูที่ 8 ซอยบานผูชวย  พื้นผิวจราจร 9,600.00 ตร.ม.    ประชาชน E 99.433928 

 วุฒิ        

         

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร  - 780,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานนายพี ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 48.50 

   พื้นผิวจราจร 1,200.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9926 29.97 

       ฝุนละออง  

         

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - 585,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานนาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 6.37 

 นิกร  พื้นผิวจราจร 900.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9926 22.00 

       ฝุนละออง  

         

56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร 585,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานนาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 21.32 

 สันติ แสงธรรมรัตน  พื้นผิวจราจร 900.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9926 38.58 

       ฝุนละออง  

         

         

         

๕๙ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - 390,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 สายบาน คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 57.04 

 นายจรูญศักดิ์ พุมมา  พื้นผิวจราจร 600.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9925 57.93 

       ฝุนละออง  

         

         

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 585,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 สายบาน คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่   

 นางหริ่ง ใจม่ัน  พื้นผิวจราจร 900.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ   

       ฝุนละออง  

         

59 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 4.00 เมตร - 650,000 650,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1345 46.54 

 สายบานนายยี่ฮิ้น   พื้นผิวจราจร 2,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9926 35.85 

       ฝุนละออง  

         

60 โครงการซอมแซมฝายก้ันนํ้า  เพื่อใหสามารถเก็บกักนํ้าไวใช  จํานวน 1 แหง - - 50,000 ทําใหฝายก้ันนํ้าอยูในสภาพที่  สวนโยธา 

 หมูที่ 10 อยางทั่วถึง    อบต.แกมอน สามารถเก็บกักนํ้าได  N1343 57.39 

        E9928 18.47 

61 โครงการกอสรางถนนแบบใหนํ้า  เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน กวาง 4.00 เมตร 500,000 - - เพิ่มชองทางการระบายนํ้าในฤดู  สวนโยธา 

 ลนผาน หมูที่ 10 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 30.00 เมตร อบต.แกมอน   นํ้าหลากและลดภาวะนํ้าทวมขง  N1343 54.06  

   สูง 1.50 เมตร     E9928 21.41 

๖๐ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนนท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  -ซอยโขคศิริ กวาง 4.00 เมตร - 1,040,000 1,040,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 10 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1343 58.78 

 จํานวน 2 จุด  พื้นผิวจราจร 1600 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9928 23.01 

1343 44.43 

9928 11.32 

   -ซอยบานนายทัน เช้ือดี    ฝุนละออง  

   กวาง 4.00 เมตร      

   ยาว 400.00 เมตร      

   พื้นผิวจราจร 1,600.00 ตร.ม.      

         

63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 585,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 10 ซอยบาน คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  0550663 

 นายตุน จันทรอินทรีย  พื้นผิวจราจร 900.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 1516755 

       ฝุนละออง  

         

64 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนขนสงสินคาได กวาง 8.00 เมตร - 1,800,000 -  สวนโยธา 

 คอนกรีต หมูที่ 10 สะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 120.00 เมตร  อบต.แกมอน   N1343 57.40 

 โชคอํานวย – พุหิน       E9928 18.47 

65 โครงการลานกีฬา หมูที่ 10 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน กวาง 20.00 เมตร - 200,000 - ทําใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลา สวนโยธา 

 บริเวณศาลาอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ยาว 10.00 เมตร  อบต.แกมอน  วางใหเกิดประโยชน N1343 43.33 

  โดยการเลนกีฬา      E9928 16.27 

         

๖๑ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

66 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค จํานวน 2 จุด - 1,000,000 1,000,000 มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง  สวนโยธา 

 หมูที่ 11 บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง   อบต.แกมอน อบต.แกมอน และสามารถระบายนํ้าไดในฤดูนํ้า N1345 33.46 

       หลาก E9923 41.95 

  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน       

67 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กวาง 3.00 เมตร 195,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 11 สายบาน  ยาว 100.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 0550663 

 หนองพุก  พื้นผิวจราจร 300.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 1516755 

       ฝุนละออง  

         

68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 4.00 เมตร - 5,200,000 5,200,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 11  คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 4,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 0546246 

 สายโปงหวยตองเช่ือมตอ  พื้นผิวจราจร 16,000 ตร.ม    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 1518947 

 โปงกก      ฝุนละออง  

         

69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - 975,000 975,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็กสายซอยอุดมสุข คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 33.97 

 หมูที่ 12 (ตอจากของเดิม)  พื้นผิวจราจร 3,000.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9928 3021 

       ฝุนละออง  

         

         

         

 

๖๒ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

70 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - 2,925,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 12 ซอยหมูป คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,500.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1346 33.71 

   พื้นผิวจราจร 4,500.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9927 22.76 

       ฝุนละออง  

         

71 โครงการกอสรางแทงคนํ้าพรอม  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าไวใช  จํานวน 1 แหง บริเวณบาน - 800,000 - ประชาชนมีนํ้าไวใชอุปโภคบริโภค สวนโยธา 

 ซัมเมอรส หมูที่ 12 อยางทั่วถึง นายอาจ ทองขาว  อบต.แกมอน  อยางทั่วถึง N1346 33.34 

        E9928 41.43 

72 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 4.00 เมตร - 520,000 520,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 14 คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.740638 

 สายซอยบานนายทรงเกียรติ  พื้นผิวจราจร 1,600.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.462669 

       ฝุนละออง  

         

73 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร 487,500 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 14 สายบาน คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 250.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.750479 

 ลุงกุล  พื้นผิวจราจร 750.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.443413 

       ฝุนละออง  

         

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 ม.ยาว 200.00 ม.  - 660,000 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก พรอมทอลอด คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว พื้นผิวจราจร 600.00 ตร.ม.  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.744000 

 เหล่ียมชนิด 2 ชอง หมูที่ 14  ทอขนาด 1.80x1.80 ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.446195 

 เยื้องบานกํานัน      ฝุนละออง  

๖๓ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

75 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน  กวาง 3.00 เมตร - 487,500 - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 14 ตอจาก คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 250.00 เมตร  อบต.แกมอน  ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13741806 

 ลาดยางบานนายดมถึงบานนาย   พื้นผิวจราจร 750.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.441732 

 เซ็ง      ฝุนละออง  

         

76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 3.00 เมตร - - 975,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 14 ซอยดงยาง คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N1344 30.28  

   พื้นผิวจราจร 1,500.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E9926 30.29 

       ฝุนละออง  

         

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน กวาง 4.00 เมตร 780,000 - - สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 15 ซอยบาน คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร อบต.แกมอน   ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.742944 

 นายชัย  พื้นผิวจราจร 1,200.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.0429626 

       ฝุนละออง  

         

78 โครงการกอสรางลานคอนกรีต  เพื่อเปนศูนยรวมในการจัด กวาง 10.00 เมตร - 200,000 - ประชาชนมีศูนยกลางในการจัด  สวนโยธา 

 อเนกประสงค หมูที่ 15 กิจกรรม ยาว 20.00 เมตร  อบต.แกมอน  สันทนาการหรือเปนศูนยรวมใน  N 13.752337 

   หนา 0.10 เมตร    การจัดกิจกรรมตาง ๆ  E 99.433928 

         

79 โครงการกอสรางทางลูกรังยก  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจรไป  กวาง 3.00 เมตร - 520,000 520,000 ถนนไดรับการซอมแซมใหอยูใน  สวนโยธา 

 ระดับ หมูที่ 15 เช่ือมตอหมูที่ มาไดอยางสะดวกรวมเร็ว ยาว 8,000.00 เมตร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน สภาพที่เกิดความสะดวกแก N 1546313 

 11 บานนายณรงควัจน  หนา 1.5 เมตร    ประชาชน E 1518945 

๖๔ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

80 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน  เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในสําหรับ  กวาง 20.00 เมตร - 900,000 - มีแหลงนํ้าเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง  สวนโยธา 

 หมูที่ 15 บริเวณลําหวย การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ สูง 2.50 เมตร  อบต.แกมอน  และสามารถระบายนํ้าไดในฤดูนํ้า N1344 11.98 

 โปงหวยตอง และทั่วถึง     หลาก E9925 12.17 

         

81 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - - 585,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานนาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่  N 13.742944 

 สายธาร ปนแกว  พื้นผิวจราจร 900.00 ตร.ม.    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ  E 99.0429626 

       ฝุนละออง  

         

82 โครงการลานกีฬา หมูที่ 2 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน กวาง 20.00 เมตร - - 200,000 ทําใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลา สวนโยธา 

 บริเวณโรงเรียนบานทุงแจง ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ยาว 10.00 เมตร   อบต.แกมอน วางใหเกิดประโยชน  

  โดยการเลนกีฬา       

         

83 โครงการลานกีฬา หมูที่ 3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน กวาง 20.00 เมตร - - 200,000 ทําใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลา สวนโยธา 

 บริเวณลานคอสะพาน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ยาว 10.00 เมตร   อบต.แกมอน วางใหเกิดประโยชน  

  โดยการเลนกีฬา       

         

84 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนมีถนนสัญจร กวาง 3.00 เมตร - - 975,000 สามารถยกระดับจากถนนดินหรือ สวนโยธา 

 แอสฟสทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 500.00 เมตร   อบต.แกมอน ถนนลูกรังใหเปนถนนคอนกรีตที่   

 สายบานลุงทอง  พื้นผิวจราจร 1,500.00 เมตร    ไดมาตรฐานไมเกิดมลภาวะของ   

       ฝุนละออง  

         

๖๕ 



3.2 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

         

1 โครงการติดตั้งเครื่องหมาย เพื่อติดตั้งปรับปรุง หมูที่ 1 -15 200,000 - - สามารถลดอุบัติภัยทางถนนรวม สวนโยธา 

 จราจร หมูที่ 1-15 เครื่องหมายจราจรภายใน  อบต.แกมอน   ทั้งยังเปนการแจงเตือนให  

  ตําบลแกมอน     ประชาชนระมัดระวังในการใชรถ  

       ใชถนน  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

๖๖ 



3.3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 15 หมูบาน  1,000,000 - - เพิ่มความปลอดภัยใหกับ สวนโยธา 

 ภายในตําบลแกมอน   อบต.แกมอน   ประชาชนทั้งการใชรถใชถนน  

       และความปลอดภัยในชีวิตและ  

       ทรัพยสิน 1344 40.03 

9927 4854 

 

         

2 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  ระยะทาง 800.00 เมตร 200,000 - - ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

 บริเวณบานนายสมควร ทั่วถึง  อบต.แกมอน   ของรัฐไดอยางทั่วถึง N1346 9.79 

        E9925 2.04 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  จํานวน 4 แหง     ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  ทั่วถึงและเพียงพอ -ซอยทุงแจง-หวยสําโรง - 30,000 - ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.737201 

   ระยะทาง 80.00 เมตร  อบต.แกมอน   E 99.445517 

   -บริเวณหนาโรงเรียนบาน  25,000 -  N 13.718117 

   ทุงแจง ระยะทาง 100.00  ม.  อบต.แกมอน   E 99.471462 

   -จากบานนายไพศาล  - - 45,000   

   เช้ืออนุสรณ ถึงบานนางสาว    อบต.แกมอน   

   วรลักษณ กุลอ้ึง       

   ระยะทาง 180.00 เมตร      

         

         

๖๗ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

   -จากบานนางผองศรี ถึงบาน  - 150,000 -   

   นายฉ่ํา ระยะทาง 600.00 ม.  อบต.แกมอน    

         

4 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่3 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  จํานวน 2  แหง    ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  ทั่วถึง -สายหนองชางตายถึงหนอง 200,000 - - ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 3.752162 

   สองตอน  อบต.แกมอน    E 99.496505 

   ระยะทาง 800.00 เมตร     N 3.740652 

   -สายกนคอกบานนายแกน  - - 300,000  E 99.477806 

   ระยะทาง 1,200.00 เมตร   อบต.แกมอน   

         

5 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  จํานวน 2  แหง    ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  ทั่วถึง -บานนางมะลิ หนองแฝง 200,000 - - ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.715937 

   ระยะทาง 800.00 เมตร อบต.แกมอน    E 99.395203 

   -บานนายอเนก สังขทอง  - 30,000 -   

   ระยะทาง 120.00 เมตร  อบต.แกมอน    

6 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  จํานวน 2  แหง    ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  ทั่วถึง -ซอยบานนายไหล ตาละคํา 87,500 - - ของรัฐไดอยางทั่วถึง  

   ระยะทาง 350.00 เมตร อบต.แกมอน    1346 51.93 

9927 44.55 

   -หนาอางเก็บนํ้าบานนายชาย   - 100,000   

   ระยะทาง 400.00 เมตร   อบต.แกมอน   

 

๖๘ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

7 โครงการปกเสาไฟฟา คสล. เพื่อความปลอดภัยในการใช  ระยะทาง 1,200.00 เมตร 300,000 - - ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

 พรอมพาดสาย หมูที่ 7 ไฟฟาเน่ืองจากเสาเดิมเปน   อบต.แกมอน   ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.735216 

  เสาไม      E 99.504807 

         

8 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  จํานวน 2 แหง      

  ทั่วถึง -หุบพอเตา  625,000 - - ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

   ระยะทาง 2,500.00 เมตร อบต.แกมอน   ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.728811 

   -บานหุบกระทอน (ตาคี) - 625,000 -  E 99.351574 

   ระยะทาง 2,500.00 เมตร  อบต.แกมอน   N 13.719536 

        E 99.363355 

         

9 โครงการเพิ่มหมอแปลงไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  จํานวน 4 แหง    ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

 หมูที่ 9 ทั่วถึง -ซอยบานนางมณฑา     ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 3.763673 

   -ซอยบานนายบุญสง     E 99.441700 

   -ซอยบานนายสุทิน - - -   

   -บานนายเปยก  อบต.แกมอน    

         

         

         

         

         

 

๖๙ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

9 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  -ซอยบานนายวิเชียร - 50,000 - ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  ทั่วถึง ระยะทาง 200.00 เมตร  อบต.แกมอน  ของรัฐไดอยางทั่วถึง 1345 49.20 

9926 29.89 

   -ซอยบานบานสรายุทธ - - 50,000   

   ระยะทาง 200.00 เมตร   อบต.แกมอน   

   -ซอยบานนายพี บริสุทธ์ิ - 1,250,000    

 

10 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

 

 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  

ระยะทาง 500.00 เมตร 

 

จํานวน 3 แหง 

 อบต.แกมอน   

 

ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน 

 

 

สวนโยธา 

 หมูที่ 10  ทั่วถึง -จากบานนางสุนีย สุคนธา  75,000 - - ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.725653 

   ถึงบานนายนอย ทองเปลว อบต.แกมอน    E 99.462107 

   ระยะทาง 300.00 เมตร      

   -บานนายจําลอง รัตนบุตรถึง - 225,000 -   

   บานนายซง จีนแชม   อบต.แกมอน    

   ระยะทาง 900.00 เมตร      

   -บานนายสิทธิชัย ฮอจงเจริญ - - 125,000   

   ถึงบานนายทวี เช้ือดี   อบต.แกมอน   

   ระยะทาง 500.00 เมตร      

         

11 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง  ถนนสายบานโปงกก-หนองขาม  50,000 - - ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  ทั่วถึง ระยะทาง 200.00 เมตร อบต.แกมอน   ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.761718 

        E 99.390720 

๗๐ 



 

๗๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

12 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 13 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช จํานวน  3  แหง    ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  อยางทั่วถึง -บานนายปฏิภาณ เจริญรักษา 50,000 - - ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.759994 

   ระยะทาง 200.00 เมตร อบต.แกมอน    E 99.463803 

   -บานนางสุเพ็ญ ทองดี - 50,000 -   

   ระยะทาง 200.00 เมตร  อบต.แกมอน    

   -บานนายประสิทธ์ิ สุขเสมา   87,500   

   ระยะทาง 350.00 เมตร   อบต.แกมอน   

         

13 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 14 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช จํานวน 1 แหง 25,000 - - ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  อยางทั่วถึง -บานนางดม สิงหา อบต.แกมอน   ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.747047 

   ระยะทาง 100.00 เมตร     E 99.448593 

         

14 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 15 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช จํานวน 1  แหง    ประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน สวนโยธา 

  อยางทั่วถึง -บานนายยวน ดอกขจร ถึงบาน  200,000 - - ของรัฐไดอยางทั่วถึง N 13.748010 

   บานชิต แซจ๋ิว อบต.แกมอน    E 990436298 

   ระยะทาง 800.00 เมตร      

         

         

         

         

         



3.4 แนวทางปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีนํ้า จํานวน 1 แหง  - 1,000,000 - ประชาชนมีนํ้าที่สะอาดไวอุปโภค  สวนโยธา 

 หมูบาน หมู 2 (หอถังทรงแชม สําหรับอุปโภคบริโภค   อบต.แกมอน  บริโภคอยางทั่วถึง N 13.724432 

 เปญ)พรอมขยายเขตประปา       E 99.451421 

         

2 โครงการขุดลอกทางระบายนํ้า เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพียงพอ กวาง 4.00 เมตร 600,000 - - สามารถราบายนํ้าออกจากพื้นที่  สวนโยธา 

 หมู 2 ซอยทรัพยกมล ตอการเกษตร ยาว 1000.00 เมตร อบต.แกมอน   การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ N 13.735051 

        E 99.438696 

         

3 โครงการทอลอดเหล่ียมชนิด  เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน กวาง 3.60 เมตร - 300,000 - เพิ่มชองทางการระบายนํ้าในฤดู  สวนโยธา 

 2 ชองทาง หมู 3 สายหนอง ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว 8.00 เมตร  อบต.แกมอน  นํ้าหลากและลดภาวะนํ้าที่ทวมขัง  N 13.753776 

 สองตอน-หนองชางตาย  สูง 1.80 เมตร     E 99.482096 

         

4 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม เพื่อระบายนํ้าที่ทวมขังในฤดู จํานวน 1 แหง - 180,000 - เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 ชนิด 1 ชองทาง หมู 3 ฝนไดอยางสะดวกรวดเร็ว   อบต.แกมอน  หลากและลดภาวะนํ้าทวมขัง  N 0552490 

 บริเวณบานนายบุญเรือน       E 1520259 

         

5 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน กวาง 3.60 เมตร - - 300,000 เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 คอนกรีตชนิด 2 ชองทาง หมู 4 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว8.00 เมตร   อบต.แกมอน หลากและลดภาวะนํ้าทวมขัง  N 13.776660 

   สูง 1.80 เมตร     E 99.448689 

         

         

๗๒ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

6 โครงการกอสรางหอถังแชมเปญ เพื่อใหสามารถกักเก็บนํ้าไวใช  บริเวณบานนายสํารวย - 300,000 - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับ  สวนโยธา 

  สําหรับอุปโภคบริโภค   อบต.แกมอน  อุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง N 548415 

        E 1523086 

         

7 โครงการขุดสระนํ้า หมู 5  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค จํานวน 2 แหง - 1,000,000 1,000,000 มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับ  สวนโยธา 

 ขนาด 5 ไร บริโภคอยางทั่วถึง -บานนายสัมฤทธ์ิ  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง N 13.720759 

   -นายนายคลี     E 99.362036 

         

8 โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู5 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค จํานวน 1 แหง - 800,000 - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับ  สวนโยธา 

 ขนาด 4 ไร บริโภคอยางทั่วถึง -บานนายพิศิษฐ เพชรรุณ  อบต.แกมอน  อุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง N1342 34.46 

        E9928 12.33 

9 โครงการเจาะบอบาดาล  จํานวน 2 แหง - 800,000 - ประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค สวนโยธา 

 หมู 6  -บานนางงาน บุญแตง  อบต.แกมอน  อยางทั่วถึง N1347 15.81 

   -บานนายเลิศ คุมสกุล     E9928 12.33 

         

10 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค จํานวน 1 แหง - - 900,000 มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับ  สวนโยธา 

 พรอมหอถังแชมเปญ หมู 6 บริโภคอยางเพียงพอ    อบต.แกมอน การเกษตรของประชาชน N 0551462 

 บริเวณบานนายสุทน บุญคุม       E 1522671 

         

11 โครงการลอกลําหวยหลังอาง  เพื่อปรับปรุงพัฒนาลําหวย กวาง 6.00 เมตร - 900,000 - เพิ่มความจุของสระนํ้าใหมีขีด  สวนโยธา 

 เก็บนํ้า หมู 6 ใหสามารถเก็บกักนํ้าได  ยาว 1000.00 เมตร  อบต.แกมอน  ความสามารถการรับนํ้าไดมากขึ้น  N 13.788296 

        E 99.470130 

๗๓ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

12 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช จํานวน 1 แหง บริเวณบาน 800,000 - - สามารถใหบริการการใชนํ้ากับ  สวนโยธา 

 พรอมหอถังทรงแชมเปญขนาด อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ กําแพงแสน อบต.แกมอน   ประชาชนอยางทั่วถึง N1345 15.98 

 ความจุ 20 ลบ.ม. หมู 7        E9931 21.80 

         

13 โครงการขุดสระสาธารณะ  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช จํานวน 7 แหง    สามารถใหบริการการใชนํ้ากับ  สวนโยธา 

 หมู 7 อุปโภคบริโภคอยางพียงพอ -บริเวณสระหนองตารุณ2ไร  400,000 - ประชาชนอยางทั่วถึง N 

  และทั่วถึง -บริเวณสระลุงกุย2 ไร  400,000 -  E 

1344 09.70 

9930 03.96 

   -บริเวณบานนายสําราญ2ไร - 400,000 -   

   -บริเวณบานนางสาลี2 ไร - 400,000 -   

   -บริเวณบานนางบุญธรรม 2ไร - - 400,000   

   -บริเวณบานนายสมชัย 2ไร - - 400,000   

   -บริเวณบานนายวิเชียร 2ไร - - 400,000   

         

14 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหระบบประปามีประ บริเวณบานนายศิริ เจียมขํา - 1,200,000 - สามารถใหบริการการใชนํ้ากับ  สวนโยธา 

 หมูบาน หมู 7  สิทธิภาพในการใชงาน    อบต.แกมอน  ประชาชนอยางทั่วถึง N1344 2043 

        E9930 52.52 

         

15 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค จํานวน 1 แหง - 1,500,000 - ประชาชนมีนํ้าไวสําหรับอุปโภค สวนโยธา 

 หมูบาน หมู 8 พรอมขยายเขต บริโภคอยางทั่วถึง   อบต.แกมอน  บริโภค N1344 19.19 

        E9919 31.33 

๗๔ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

16 โครงการขุดลอกหวยทาชาง เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพียงพอ กวาง 4.00 เมตร  200,000 - สามารถระบายนํ้าออกจากพื้นที่  สวนโยธา 

 หมู 9  ตอการเกษตร ยาว 400.00 เมตร  อบต.แกมอน  การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ N 13.761255 

        E 99.432554 

         

17 โครงการเปล่ียนหอถังประปา เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช จํานวน 1 แหง - - 318,000 สามารถใหบริการการใชนํ้ากับ  สวนโยธา 

 แบบเชมเปญพรอมถังกรองนํ้า อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ    อบต.แกมอน ประชาชนอยางทั่วถึง N 13.753589 

 หมู 9 โรงเรียนบานสันดอน       E 99.443274 

         

18 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน 4.00x1.80x1.80 เมตร - 180,000 - เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 ชนิด 1 ชองทาง หมู 9 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว   อบต.แกมอน  หลากและลดภาวะนํ้าที่ทวมขัง  N 13.767510 

 บริเวณบานนายพรม       E 99.444248 

         

19 โครงการขยายเขตประปาพรอม เพื่อใหประชาชนมีสําหรับ จํานวน 1 แหง - 300,000 - สามารถใหบริการการใชนํ้ากับ  สวนโยธา 

 มอเตอรแรงดัน หมู 9 บริเวณ อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง   อบต.แกมอน  ประชาชนอยางทั่วถึง N 0547340 

 ศูนยถายทอด       E 1521604 

         

20 โครงการขุดสระนํ้า หมู 10  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค ขนาด 40.00x40.00x3.00เมตร 200,000 - - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับการ  สวนโยธา 

 บริเวณบานนายทัน เช้ือดี บริโภคอยางเพียงพอ  อบต.แกมอน   เกษตรของประชาชน N 13.730388 

         E 99.471634 

         

         

         

๗๕ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

21 โครงการขุดสระนํ้า หมู 11 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าไว ขนาด 5 ไร 900,000 - - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับ  สวนโยธา 

 คลองหวยลูกนก อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ  อบต.แกมอน   การเกษตรของประชาชน N1345 46.71 

        E9923 38.88 

22 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน  เพื่อใหสามารถกักเก็บนํ้าไว  จํานวน 1 จุด - 50,000 - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง  สวนโยธา 

 หมู 11 บานนายเปยก ใชไดอยางทั่วถึง   อบต.แกมอน  และสามารถระบายนํ้าไดในฤดู N 1345 46.03 

       นํ้าหลาก E9923 28.17 

         

23 โครงการลอกสระนํ้า หมู 11 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชทํา จํานวน 1 แหง  - - 400,000 เพิ่มความจุของสระนํ้าใหมีขีด  สวนโยธา 

 ส่ีแยกโปงกก การเกษตร ขนาด 5 ไร   อบต.แกมอน ความสามารถในการรับนํ้าไดมาก  N 13.761010 

        E 99.388135 

         

24 โครงการขุดสระนํ้า หมู 11 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช จํานวน 2 แหง - 400,000 - มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับ  สวนโยธา 

 ขนาด 2 ไร ทําการเกษตร -บริเวณบานนายสมชาย  อบต.แกมอน  การเกษตรของประชาชน N 13.755654 

   -บริเวณบานนางสาวอรวสา      E 99.388750 

        N 13.757968 

         E 99.391641 

         

25 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีนํ้า บริเวณบานนายสมหวัง  850,000 - - ประชาชนมีนํ้าที่สะอาดไวอุปโภค  สวนโยธา 

 หมูบาน หมู 12 (หอถังทรงแชม อุปโภคบริโภค  อบต.แกมอน   บริโภคอยางเพียงพอ N 13.768987 

 เปญ)พรอมเจาะบอบาดาล       E 99.47701 

         

         

๗๖ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

26 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีนํ้า จํานวน 2 แหง     สามารถใหบริการการใชนํ้ากับ  สวนโยธา 

 หมูบาน หมู 13 พรอมหอถัง อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง -บานนายบุญมา สระทองขน 800,000 800,000 - ประชาชนอยางทั่วถึง N 13.769706 

 แชมเปญขนาดความจุ  -บานนายกมล โตเอ่ียม อบต.แกมอน อบต.แกมอน   E 99.468434 

 20 ลบ.ม.        

         

27 โครงการขุดลอกหวย หมู 14  เพื่อพัฒนาปรับปรุงลําหวยให จํานวน 1 แหง 800,000 - - เพิ่มความจุของสระนํ้าใหมีขีด  สวนโยธา 

  สามารถเก็บกักนํ้าได  บริเวณบานนายองอาจ อําไพ  อบต.แกมอน   ความสามารถในการรับนํ้าไดมาก  N1344 51.41 

        E9926 52.03 

28 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีนํ้า จํานวน 1 แหง 850,000 - - ประชาชนมีนํ้าที่สะอาดไวอุปโภค  สวนโยธา 

 หมูบาน หมู 15 (หอถังทรงแชม อุปโภคบริโภค บริเวณบานนายสงัด เทพสวัสดิ์ อบต.แกมอน   บริโภคอยางทั่วถึง N 13.737264 

 เปญ) พรอมขยายเขตประปา       E 99.428551 

         

29 โครงการเจาะบอบาดาล หมู 15 เพือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค จํานวน 2 แหง      

  บริโภค -บานนายบรรจง มูลทรัพย - 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าเพียงพอตอการ  สวนโยธา 

   -บานนายยวน ดอกขจร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน ทําการเกษตร N 13.748010 

        E 99.436298 

         

30 โครงการขุดสระเก็บกักนํ้า เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค ขนาด 5 ไร บริเวณบาน - - 900,000 มีแหลงเก็บกักนํ้าไวใชสําหรับการ  สวนโยธา 

 หมู 15  บริโภคอยางทั่วถึง นางสาวอจิรา ดอกขจร    อบต.แกมอน เกษตรของประชาชน N 13.740967 

        E 99.430209 

         

         

๗๗ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

31 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน  4.00x1.80x1.80 เมตร - - 180,000 เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 ชนิด 1 ชองทาง หมู 15 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว    อบต.แกมอน หลากและลดภาวะนํ้าที่ทวมขัง  N1344 20.90 

 บริเวณลําหวยโปงหวยตอง       E9925 17.05 

         

32  โครงการวางทอระบายนํ้า เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน กวาง 3.60 เมตร - 300,000 - เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 หมู 15 บริเวณบานนายเพิ่ม ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ยาว50.00 เมตร  อบต.แกมอน  หลากและลดภาวะนํ้าที่ทวมขัง  N1344 34.52 

 บานนายวิโรจน บานนายเปยก       E9925 46.82 

 และบานนายวิชิต        

         

33 โครงการขยายเขตประปา เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน  ระยะทาง 1,000 เมตร - - 120,000 เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 หมูที่ 3 จากหนาอบต.ถึงบาน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว    อบต.แกมอน หลากและลดภาวะนํ้าที่ทวมขัง   

 นายสู วงษยะลา        

         

34 โครงการขยายเขตประปา เพื่อระบายนํ้าทวมขังในฤดูฝน ระยะทาง 1,000 เมตร - - 120,000 เพิ่มชองทางระบายนํ้าในฤดูนํ้า  สวนโยธา 

 หมูที่ 3 จากบานปาแกวถึง ไดอยางสะดวกรวดเร็ว    อบต.แกมอน หลากและลดภาวะนํ้าที่ทวมขัง   

 รานแสงอุทัย        

         

         

         

         

         

         

๗๘ 



4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน 

4.1 แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันและแกไข เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ตําบลแกมอน 100,000 100,000 100,000 ทําใหการแพรระบาดของ สํานักปลัด 

 ปญหายาเสพติด หางไกลยาเสพติด  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ยาเสพติดลดลงและเปนการเพิ่ม  

       มาตรการปองกัน  

         

2 โครงการสายตรวจชุมชน เพื่อจัดสายตรวจชุมชนภายใน  หมูที่ 1 – 15 100,000 100,000 100,000 ทําใหประชาชนไดรับความ สํานักปลัด 

  หมูบาน  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

         

3 โครงการดําเนินงานตาม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ดําเนินงานตามนโยบายของ 50,000 50,000 50,000 สามารถดําเนินงานไดสอดคลอง สํานักปลัด 

 นโยบายเรงดวนของรัฐบาล  รัฐบาล อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน กับยุทธศาสตรการพัฒนา  

       ประเทศและนโยบายรัฐบาล  

         

4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กและ เด็กและเยาวชนในตําบล 50,000 - - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันที่ดี สํานักปลัด 

 สรางสรรคสําหรับเด็กและ เยาวชนมีกิจกรรมที่ แกมอน อบต.แกมอน   และหางไกลจากยาเสพติด  

 เยาวชน สรางสรรค       

         

5 โครงการโรงเรียนสีขาว ทําใหเด็กและเยาวชนหางไกล โรงเรียนภายในตําบลแกมอน 100,000 - - ทําใหการแพรระบาดของยาเสพ สํานักปลัด 

  จากยาเสพติด  อบต.แกมอน   ติดลดลงและเปนมาตรการปองกัน  

         

 

๗๙ 
 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 
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โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 

 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

รักษาความปลอดภัยมากขึ้น  

 

หมูที่ 1 - 15  

 

- 

 

100,000 

อบต.แกมอน- 

 

- 

 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น 

 

สํานักปลัด 

         

7 โครงการกีฬาตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชนและ เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 - - เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป สํานักปลัด 

  ประชาชนทั่วไปไดรวมกัน

แขงขันกีฬาและใชเวลาวางให  

ทั่วไป อบต.แกมอน   รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

และหางไกลยาเสพติด 

 

  เปนประโยชน       

         

8 โครงการศูนยประสานงานรักษา  เพื่อบูรณาการความรวมมือ  พื้นที่ตําบลแกมอน 100,000 - - มีศูนยกลางรับแจง/แกไขปญหา สํานักปลัด 

 ความปลอดภัยประจําทองถิ่น ในการปองกันอาชญากรรมจาก   อบต.แกมอน   ของชุมชนเพิ่มความสะดวก  

 (ศปถ.) ชุมชน     รวดเร็ว  

         

         

         

         

         

         

         

         

 

๘๐ 



4.2 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการชวยเหลือผูติดเช้ือ เพื่อชวยเหลือผูติดเช้ีอ HIV จํานวน 10 คนๆละ 500  60,000 - - ชวยแบงเบาภาระคาใชจาย สํานักปลัด 

 HIV  บาท/เดือน อบต.แกมอน   ใหกับผูติดเช้ือ  

         

2 โครงการชวยเหลือครอบครัว เพื่อชวยเหลือครอบครัวที่ จํานวน 10 คนๆละ 500 บาท/ 60,000 - - ชวยเหลือใหผูเดือดรอนรอดพน สํานักปลัด 

 ที่ไดรับความเดือดรอน ไดรับความเดือดรอน เดือน อบต.แกมอน   จากภาวะความทุกขเวทนา  

         

3 โครงการซ้ือหนังสือพิมพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนรัก หมูที่ 1-15 จํานวน 365 วัน 60,000 60,000 60,000 เปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู สํานักปลัด 

 หมูบาน การอานและเพิ่มพูนความรู   อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ขอมูลขาวสารไดอยางฉับไว   

         

4 โครงการจางผูวางงาน  เพื่อสนับสนุนผูวางงานไดมี  จํานวน 50 คน 100,000 - - ทําใหผูวางงานมีงานทําและมี  สํานักปลัด 

  งานทํา  อบต.แกมอน   รายไดเพื่อยังชีพลดภาระการ  

       วางงานแฝง และการเคล่ือนยาย   

       แรงงาน  

         

5 โครงการสงเสริมผูดอยโอกาส เพื่อสงเสริมศักยภาพผูดอย หมูที่ 1 – 15 50,000 50,000 50,000 เปดโอกาสใหผูดอยโอกาสไดแสดง สวนการศึกษาฯ 

  โอกาสไดรับโอกาสทางสังคม   อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ศักยภาพของตนเองสูสังคม  

         

         

         

 

๘๑ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

 

6 

 

โครงการสงเสริมผูสูงอายุ 

 

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ผูสูงอายุหมูที่ 1 -15 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

สวนการศึกษาฯ 

  ผูสูงอายุในพื้นที่  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน   

         

7 โครงการชวยเหลือผูพิการ เพื่อชวยเหลือผูพิการในตําบล  จํานวน 900 คน - - - ผูพิการมีความรูสึกวาไมถูกสังคม  สํานักปลัด 

  แกมอน  เงินอุดหนุน   ทอดทิ้งและไมเปนภาระของสังคม  

    เฉพาะกิจ 

 

 

    

8 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังสูง

ผูสูงอายุในเขตตําบลแกมอน  

จํานวน 50 คน - 

เงินอุดหนุน 

- - ผูสูงอายุมีสภาพความเปนอยูที่ดี

ขึ้นและมีขวัญและกําลังในการ  

สํานักปลัด 

    เฉพาะกิจ   ดํารงชีพ  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

๘๒ 



4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมสุขภาพ การ เพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการ หมูที่ 1 - 15 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรูจักวิธีออกกําลังกาย สํานักปลัด/ 

 กีฬา และนันทนาการชุมชน ออกกําลังกายและกิจกรรม   อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ที่เหมาะสม สวนการศึกษา 

 ตําบลแกมอน ตาง ๆ        

         

2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 15 หมูๆละ 112,500 112,500 112,500 ทําใหทุกหมูบานมีอุปกรณกีฬา  สวนการศึกษาฯ 

 หมูบาน  6,500 บาท อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สําหรับออกกําลังกายตามความ   

       ตองการ  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

๘๓ 



4.4 แนวทางการพัฒนาสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันและ เพื่อลดพื้นที่ความเสียหาย หมูที่  1 – 15 - 50,000 - สามารถแกไขปญหาแมลงศัตรู สํานักปลัด 

 กําจัดแมลงศัตรูพืช ทางการเกษตร   อบต.แกมอน  พืชไดอยางเหมาะสมลดความ  

       สูญเสียพื้นที่เพาะปลูกได  

         

2 โครงการแกไขปญหาความ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ หมูที่ 1-15 200,000 200,000 200,000 สามารถสรางความเช่ือม่ันเปน สํานักปลัด 

 เดือดรอนและปรับปรุง ไดรับความเดือดรอน  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน หลักประกันวาประชาชนจะไดรับ  

 คุณภาพชีวิต      ความชวยเหลือจากหนวยงาน  

       ภาครัฐอยางเปนธรรมและทั่วถึง  

         

3 โครงการปองกันและลด เพื่อรณรงคและปองกันอุบัติ พื้นที่ตําบลแกมอน 100,000 100,000 100,000 ลดอุบัติภัยทางถนนและความ สํานักปลัด 

 อุบัติเหตุทางถนนในชวง เหตุในชวงเทศกาลสําคัญ  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน  

 เทศกาลปใหมและเทศกาล      ของประเทศ  

 สงกรานต        

         

4 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มพูนความรูและแลก พื้นที่ตําบลแกมอน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสวนรวมในการ  สํานักปลัด 

 ปองกันภัยฝายพลเรือน เปล่ียนประสบการณ  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ปองกันและแกไขปญหาสาธาร   

       ภัยที่เกิดกับชุมชนทองถิ่น  

         

         

         

๘๔ 



4.5 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน แกไขปญหาโรคติดตอ สงเสริมสุขภาพ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันโรคพิษ เพื่อใหสุนัขในตําบลแกมอน จํานวนสัตวเล้ียงที่ไดรับการ 100,000 100,000 100,000 ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคพิษ สํานักปลัด 

 สุนัขบา ไดรับวัคซีนปองกันโรค ฉีดวัคซีน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สุนัขบาและโรคที่มีสัตวเปน  

       พาหะนําโรค  

         

2 โครงการณรงคปองกัน เพื่อรณรงคปองกันโรคติดตอ หมูที่ 1 - 15 120,000 120,000 120,000 ทําใหประชาชนเขาใจและมีวิธี สํานักปลัด 

 โรคติดตอและงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขมูลฐานและ   อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ปองกันโรคติดตอที่เกิดขึ้นหรือ  

 มูลฐานและงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขทั่วไป      กําลังระบาดไดอยางถูกวิธี  

 ทั่วไป        

         

3 โครงการสปสช. เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ  ไมเกินรอยละ 30  112,140 - - ทําใหประชาชนทองถิ่นเขาเปน สวนการศึกษาฯ 

  บริหารหรือพัฒนากองทุน ของคาใชจายทั้งหมด อบต.แกมอน   ภาคีเครือขายในการแกไขปญหา  

       สุขภาพใหกับชุมชนโดยชุมชน  

         

4 โครงการสงเสริมสุขภาพถวน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ หมูที่ 1 – 15 75,000 75,000 75,000 ทําใหเกิดการเรียนรูและตอยอด สํานักปลัด 

 หนาและหรือกิจกรรมเก่ียว อนามัยที่สมบูรณแข็งแรง  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน กระบวนการสรางกิจกรรม   

 เน่ืองกับการสงเสริมสุขภาพ      สุขภาพ  

         

5 โครงการจัดซ้ือเครื่องพน เพื่อสนับสนุนการฉีดพน จํานวน 2 เครื่อง - 90,000 - มีอุปกรณสําหรับการปองกันและ  สํานักปลัด 

 หมอกควัน หมอกควัน   อบต.แกมอน  แกไขปญหากากรแพรระบาด  

       ของยุงหรือพาหนนําโรคอ่ืน  

๘๕ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

         

6 โครงการจัดซ้ือรถการแพทย เพื่อจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 1 คัน 1,000,000 - - ประชาชนสามารถเขาถึงบริการ สํานักปลัด 

 ฉุกเฉิน ใหกับประชาชน ไดเขาถึง  อบต.แกมอน   ทางการแพทยฉุกเฉินไดรวดเร็วขึ้น  

  ระบบการแพทยฉุกเฉินอยาง       

  ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

๘๖ 



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

5.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการถนนไรฝุน เพื่อปองกันปญหาฝุนละออง หมูที่ 1 – 15 200,000 200,000 200,000 ลดปญหาฝุนละอองที่เกิดจาก สํานักปลัด 

 (นํ้าสาเหลา) ในพื้นที่ตําบลแกมอน  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ถนนที่ยังมีสภาพเปนลูกรัง  

         

2 โครงการคลองสวยนํ้าใส เพื่อกําจัดผักตบชวาและ ลําหวย คูคลองในพื้นที่ตําบล 50,000 50,000 50,000 คูคลองมีสภาพแวดลอมที่ดี สํานักปลัด 

  วัชพืช แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน   

         

3 โครงการจัดซ้ือรถเก็บขยะ เพื่อลดปญหามลพิษตอสภาพ จํานวน 1 คัน - - 3,000,000 ทําใหสภาพแวดลอมและสามารถ  สํานักปลัด 

  แวดลอม    อบต.แกมอน แกไขปญหาขยะได  

         

4 โครงการปองกันและกําจัด เพื่อเปนการปองกันและลด หมูที่ 1 - 15 100,000 - - ทําใหจํานวนแมลงนูนหลวงลดลง  สํานักปลัด 

 แมลงนูนหลวง จํานวนแมลงนูนหลวงที่ทําลาย   อบต.แกมอน     

  พืช       

         

         

         

         

         

         

         

๘๗ 



5.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการพลังงานทดแทน เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร จํานวน 1 แหง - 1,500,000 - สามารถลดภาวะเรือนกระจก สํานักปลัด 

  ธรรมชาติใหเกิดประโยชน   อบต.แกมอน  และปญหามลภาวะทั้งปญหา  

  สูงสุด     โลกรอน  

         

2 โครงการเมืองนาอยู เพื่อใหพื้นที่ตําบลแกมอน พื้นที่ตําบลแกมอน 50,000 50,000 50,000 เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สํานักปลัด 

  มีสภาพแวดลอมที่นาอยู   อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  

       มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

         

3 โครงการรวมพลัง ลดโลกรอน เพื่อรวมกันรณรงคและสราง พื้นที่ภายในตําบลแกมอน 50,000 - - ผูเขารวมโครงการตระหนักถึง สํานักปลัด 

  จิตสํานึกในการรักษโลก   อบต.แกมอน   ภาระหนาที่ที่ตองชวยกันในการ   

       ลดภาระโลกรอน  

         

4 โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดมี พื้นที่ภายในตําบลแกมอน - 50,000 - เด็กและเยาวชนเขาใจสภาพ สวนโยธา 

  สวนรวมในการแกไขปญหา    อบต.แกมอน  แวดลอมที่เปล่ียนแปลงซ่ึง  

  สภาพแวดลอม     กระทบตอโลกและทุกคน  

       สามารถที่จะชวยเยียวยาปญหา  

       ดังกลาวได  

         

         

 

๘๘ 



5.3 แนวทางการพัฒนา เฝาระวัง ปองกัน บําบัด ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่ออบรมอาสาสมัครปองกัน  จํานวน 1 รุน 50,000 50,000 50,000 เพิ่มเครือขายอาสาสมัครปองกัน  สํานักปลัด 

 ปองกันไฟปา ไฟปา  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ไฟปาใหสามารถดูแลรักษา  

       พื้นที่ปาไดอยางทั่วถึง  

         

2 โครงการคืนตนไมใหปา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาและเปนการ หมูที่ 1 - 15 50,000 50,000 - เพิ่มพื้นที่ปาใหมีความอุดม สํานักปลัด 

  อนุรักษผืนปาใหกลับคืนมา   อบต.แกมอน อบต.แกมอน  สมบูรณและความหลากหลาย   

       ทางชีวภาพ  

         

3 โครงการสรางเครือขายเฝาระวัง เพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษ  ตําบลแกมอน - 100,000 - ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  สวนโยธา 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ   อบต.แกมอน  และเฝาระวัง  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

๘๙ 



6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

6.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการฝกอบรมกับผูบริหาร เพื่อเพิ่มพูนความรู ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ 500,000 500,000 500,000 ทําใหผูเขารับการอบรมมีความรู สํานักปลัด 

 สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน ประสบการณและความคิดใน พนักงานสวนตําบล อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน มีประสบการณแลวนํากลับมา  

 ตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน  การปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง    พัฒนาองคกร  

 จาง ฯลฯ  ฯลฯ      

         

2 โครงการพนักงานดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใน  พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 10,000 10,000 10,000 ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการ  สํานักปลัด 

  การทํางาน ประจํา พนักงานจางฯ อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ปฏิบัติหนาที่ตอไป  

         

3 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี คณะผูบริหารและ 10,000 10,000 10,000 บุคลกรมีความเสียสละประโยชน สํานักปลัด 

 จริยธรรมบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมในการ พนักงานในองคการบริหาร  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน สวนตนเห็นแกประโยชน  

  ปฏิบัติงาน สวนตําบลแกมอน    สวนรวม  

         

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อใชในการจัดเก็บเรงรัด พื้นที่ตําบลแกมอน 500,000 - - มีระบบโครงขายภาษีที่สามารถ กองคลัง 

 และทะเบียนทรัพยสิน ตรวจสอบและติดตามรายได  อบต.แกมอน   จัดเก็บเรงรัดติดตามทวงถามได  

  และภาษีของเจาหนาที่จัดเก็บ      อยางมีประสิทธิภาพและเปน  

  รายได     ธรรม  

         

5 โครงการจัดซ้ือพัดลมไอนํ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ จํานวน 4 เครื่อง - 120,000 - ลดอุณหภูมิความรอนไดดีและมี สํานักปลัด 

  ปฏิบัติงาน   อบต.แกมอน  ความเหมาะสมตอการใชงาน  

๙๐ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อใหอบต.สามารถจัดเก็บภาษี  พื้นที่ภายในตําบลแกมอน 30,000 - - ประชาชนที่อยูในขายการเสียภาษี  กองคลัง 

 การจัดเก็บรายได ไดเพิ่มขึ้น  อบต.แกมอน   ไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  

       ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

7 โครงการจัดซ้ือพัดลมศูนย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพ จํานวน 6 ตัว - 15,000 - ทําใหมีสภาพแวดลอมและ สวนการศึกษาฯ 

 เด็กเล็กบานแกมอน แวดลอมและอุณหภูมิภายใน   อบต.แกมอน  อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  

  หองเรียน       

         

8 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุมสตรี จํานวน 80 คน 500,000 - - ทําใหประชาชนที่เขารับการอบรม สํานักปลัด 

 สตร ี กลุมแมบาน อสม  อบต.แกมอน   สามารถนําความรูมาใชพัฒนา   

       ทองถิ่นตอไป  

         

9 โครงการเปล่ียนหองนํ้าตรง เพื่อใหมีพื้นที่ใชสอยภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  300,000 - - มีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้นตอการจัด  สวนการศึกษาฯ 

 กลางอาคารมาอยูดานขาง  อาคารไดสะดวกตอการจัด  อบต.แกมอน   กิจกรรมตาง ๆ   

  กิจกรรมตางๆ        

10 โครงการนายกพบประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกในงาน  หมูที่ 1  - 15 150,000 - - ทําใหประชาชนไดรับบริการอยาง สํานักปลัด 

  ดานตาง ๆ ของอบต.ใหกับ  อบต.แกมอน   ทั่วถึง  

  ประชาชน       

11 โครงการปรับปรุงหองครัวศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  

เพื่อใหที่ประกอบอาหารและที่ 

เก็บภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  

จํานวน 1 แหง 50,000 

อบต.แกมอน 

- - หองครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

มาตรฐานถูกสุขลักษณะ  

สวนการศึกษาฯ 

         

         

 

๙๑ 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

12 โครงการปรับปรุงหองนํ้าศูนย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ จํานวน 1 แหง - 100,000 - ทําใหผูพิการไดรับความ สวนการศึกษาฯ 

 เด็กเล็ก พรอมทางลาด ผูพิการ   อบต.แกมอน  สะดวกสบายในการรับบริการ  

         

13 โครงการจัดซ้ือศาลา เพื่อเปนศูนยรวมในการรอรับ จํานวน 1 แหง 50,000 - - มีสถานที่ในการรับเด็กอยางเปน  สวนการศึกษาฯ 

  เด็กนักเรียนของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  อบต.แกมอน   ระเบียบ  

         

14 โครงการกันสาดดานหนาและ เพื่อปองกันฝนสาดและบังแสง   200,000 - - ทําใหสามารถปองกันฝนสาดและ  สวนการศึกษาฯ 

 ดานหลังอาคารหลังใหม แดด  อบต.แกมอน   บังแดดได  

         

15 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนสนาม  เพื่อจัดซ้ือเครื่องเลนสนามใหกับ  จํานวน 1 ชุด - 100,000 - ทําใหเด็กมีเครื่องเลนที่เหมาะสม สวนการศึกษาฯ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน    อบต.แกมอน  กับวัยและเปนการเพิ่มพัฒนาของ   

       เด็ก  

         

16 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดเลนสนามที่ จํานวน 1 แหง 300,000 - - เด็กมีสนามเลนที่ปลอดภัยและ สวนการศึกษาฯ 

  เหมาะสมและมีความปลอดภัย  อบต.แกมอน   เหมาะสม  

         

         

17 โครงการทําปายช่ือศูนยพัฒนา เพื่อความคงทนถาวร จํานวน 1 ปาย 50,000 - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปายช่ือบอก  สวนการศึกษาฯ 

 เด็กเล็กบานแกมอน   อบต.แกมอน   อยางชัดเจน  

         

 

๙๒ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

18 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานัก เพื่อใหมีครุภัณฑไวใชใน สวนราชการตาง ๆ  100,000 - - อบต.มีคุรุภัณฑสํานักงานที่อํานวย  ทุกสวนราชการ 

 งาน เชนตูเก็บเอกสาร  สํานักงานและสะดวกตอการ   อบต.แกมอน   ความสะดวกตอการปฏิบัติงาน   

 เครื่องปริ้นเตอร เครื่องถาย

เอกสาร ฯลฯ 

 

ปฏิบัติงาน       

19 โครงการบันทึกบัญชีดวยระบบ เพื่อใชประโยชนในการวางแผน  อบต.แกมอน 30,000 - - สามารถเขาถึงขอมูลทางการเงิน  กองคลัง 

 คอมพิวเตอร(e-lass) และใชงานไดถูกตอง  อบต.แกมอน   การคลังไดอยางรวดเร็ว  

         

20 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ เพื่อใชกิจการของสํานักงาน  จํานวน 4 เครื่อง 120,000 - - สามารถพัฒนาขีดความสามารถใน  กองคลัง/ 

 คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ    อบต.แกมอน   การใหบริการไดอยางรวดเร็ว สํานักปลัด 

 ครบชุด      มีประสิทธิภาพ  

21 โครงการปรับปรุง/ออกแบบ เพื่อปรับปรุงอาคารที่ชํารุดบาง อบต.แกมอน 500,000 - - อาคารสํานักงานมีความสวยงาม  สํานักปลัด 

 อาคารสํานักงาน  สวนใหกลับมาคงสภาพเดิมและ  อบต.แกมอน     

  สวยงาม       

22 โครงการสงเสริมกิจรรมอาสา เพื่อเสริมสรางทักษะความรู ภายในพื้นที่ตําบลแกมอน  50,000 - - เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึง สวนการศึกษาฯ 

 สมัครอเมริกัน ในดานตาง ๆ และแลกเปล่ียน  อบต.แกมอน   วัฒนธรรมประเพณีของตางชาติ  

  เรียนรูวัฒนธรรมประเพณีซ่ึงกัน     และมีทักษะทางดานภาษาเพิ่มขึ้น   

  และกัน       

         

23 โครงการจัดซ้ือรถกระเชาไฟฟา เพื่อใชในกิจการของอบต.  จํานวน 1 คัน - - 3,000,000  สํานักปลัด 

      อบต.แกมอน   

 

๙๓ 



 

6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและประชาธิปไตย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อเปนคาใชจายในการ หมูที่ 1 – 15 200,000 200,000 200,000 มีความพรอมในการเตรียมการ สํานักปลัด 

 สําหรับเปนคาเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือก  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม   

 หรือเลือกตั้งซอม ตั้งซอม       

         

2 โครงการอบรมใหความรู เพื่อใหความรูเก่ียวกับ หมูที่ 1 – 15 50,000 50,000 50,000 ทําใหประชาชนที่อบรมไดมี สํานักปลัด 

 เก่ียวกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตย  อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน ความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย  

         

3 โครงการปรับปรุงทบทวน/ เพื่อเปนเครื่องมือในการสราง  หมูที่ 1 – 15 75,000 - - ประชาชนสามารถปรับแผน สํานักปลัด 

 แผนชุมชน ความเขมแข็งในการพัฒนา   อบต.แกมอน   ชุมชนได  

  ทองถิ่น       

4 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนา 

เพื่อจัดเก็บขอมูลไปใชในการ  

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ

การพัฒนาในดานตาง ๆ 

หมูที่ 1 - 15 60,000 
อบต.แกมอน 

- - ขอมูลที่ไดสามารถนํามาพัฒนา  

การจัดทําแผนและพัฒนาในดาน  

ตาง ๆ ได 

สํานักปลัด 

         

         

         

         

         

         

๙๔ 



6.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการบริหารกิจการของ อบต. 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559  รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดพิมพวารสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ จัดพิมพวารสารส่ิงพิมพ 100,000 100,000 100,000 ไดเผยแพรขาวสารของอบต.ให สํานักปลัด 

 ส่ิงพิมพ เผยแพร  งานหรือกิจการของอบต.  เผยแพรประชาสัมพันธ อบต.แกมอน อบต.แกมอน อบต.แกมอน บุคคลภายนอกไดทราบ  

 ประชาสัมพันธขององคการ        

 บริหารสวนตําบลแกมอน        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

๙๕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น  

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
 

 ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และ         

วัฒนธรรม         

๑.๑สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา - - - - - - - - 

๑.๒ สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  - - - - - - - - 

๑.๓ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ - - - - - - - - 

ภูมิปญญาทองถิ่น         

รวม - - - - - - - - 

๒. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ         

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแก  - - - - - - - - 

ประชาชน         

๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและ  - - - - - - - - 

ปลอดภัยจากสารพิษ สินคา OTOP         

๒.๓การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

๙๗ 

 



ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน         

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ         

๓.๑ กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน  16 192,250,000 8 80,700,000 4 7,750,000 28 283,820,000 

สะพาน ทอระบายนํ้า ฝาย อางเก็บนํ้า          

๓.๒ พัฒนาระบบจราจร - - - - - - - - 

๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ  - - - - - - - - 

๓.๔ ปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค - - - - - - - - 

สาธารณูปการ         

รวม 16 192,250,000 8 80,700,000 4 10,870,000 28 283,820,000 

๔. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต และความ         

เขมแข็งของชุมชน         

๔.๑ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - - - - - - - - 

๔.๒ การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  - - - - - - - - 

๔.๓ สงเสริมกีฬาและนันทนาการ  - - - - - - - - 

๔.๔ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  - - - - - - - - 

๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน  - - - - - - - - 

แกไขปญหาโรคติดตอสงเสริมสุขภาพ         

รวม - - - - - - - - 

 

๙๘ 

 



ยุทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร         

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม         

๕.๑ จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบ - - - - - - - - 

บําบัดนํ้าเสียรวม         

๕.๒ สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ  - - - - - - - - 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

๕.๓ เฝาระวัง ปองกัน บําบัด ฟนฟูทรัพยากร - - - - - - - - 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

รวม - - - - - - - - 

๖.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร         

จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง            

การบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น         

๖.๑ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ - - - - - - - - 

งานของบุคลากร         

๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ  - - - - - - - - 

ประชาธิปไตย         

๖.๓ สงเสริมการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร  - - - - - - - - 

ความรู เก่ียวกับการบริหารกิจการของ อบต.         

รวม - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 16 192,250,000 8 80,700,000 4 10,870,000 28 283,820,000 

๙๙ 



โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น  

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า ฝาย อางเก็บนํ้า 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

1 กอสรางถนนลาดยางแอส  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 10,500,000 - - 10,500,000 มีเสนทางคมนาคมเช่ือมตอ เจาภาพหลัก 

 ฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,500 เมตร     ระหวางหมูบานที่ไดมาตรฐาน อบจ. 

 สายโชคอํานวย –พุหิน ในการสัญจรไปมา รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 หมูที่ 10 บานทุงเคล็ด 2.เพื่อใหประชาชน นอยกวา      อบต.แกมอน 

 เช่ือมตอตําบลเบิกไพร  ขนสงพืชผลทางการเกษตร 21,000 ตร.เมตร       

 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ออกสูตลาดไดสะดวก        

  รวดเร็ว        

          

2 กอสรางถนนลาดยาง  1. เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 6 เมตร - 6,000,000- - 6,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทติกคอนกรีต ความสะดวกรวดเร็วในการ  ยาว 2,000 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 
 สายเกาะกลาง - วังใหญ สัญจรไปมา รวมพื้นที่ลาดยาง      เจาภาพรอง 

 หมูที่ 9 บานสันดอน 2. เพื่อใหประชาชนขนสง ไมนอยกวา      อบต.แกมอน 
 หมูที่ 4 บานรางเฆ เช่ือมตอ พืชผลทางการเกษตรออกสู  12,000 ตร.เมตร       
 ตําบลหนองไผ อําเภอดาน  ตลาดไดสะดวกรวดเร็ว        

 มะขามเตี้ย จังหวัด         
 กาญจนบุรี         

          
          



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

3 กอสรางถนนลาดยางแบบ  1. เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง6 เมตร 3,600,000 - - 3,600,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทติกคอนกรีต ความสะดวกรวดเร็วในการ  ยาว 1,200 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 

 สายสันดอน - ทาลาบ สัญจรไปมา รวมพื้นที่ลาดยาง      เจาภาพรอง 

  หมูที่ 9 บานสันดอน 2. เพื่อใหประชาชนขนสง ไมนอยกวา      อบต.แกมอน 

  พืชผลทางการเกษตรออก 7,200 ตร.เมตร       

  สูตลาดไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

          

          

4 กอสรางถนนลาดยางแบบ  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร - - 3,000,000 3,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 
 แอสฟลทคอนกรีต ไดรับความสะดวก ยาว 1,000 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 
 สายวังนํ้าเขียว - ทาลาบ รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 หมูที่ 9 บานสันดอน ไปมา นอยกวา       อบต.แกมอน 
  2.เพื่อใหประชาชน 6,000 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

          

 

 

๑๐๑ 



 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 15,000,000 - - 15,000,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 ติกคอนกรีตสายหนองชางตาย- ไดรับความสะดวก ยาว 5,000 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 

 หนองไมแกน รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

 หมูที่ 3 บานแกมอนหมูที่ 7 ไปมา นอยกวา       อบต.แกมอน 

 บานพุมวง เช่ือมตอตําบล 2.เพื่อใหประชาชน 30,000 ตร.เมตร       

 เบิกไพรอําเภอจอมบึง  ขนสงพืชผลทางการ        

 จังหวัดราชบุรี เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

          

6 กอสรางถนนลาดยางแบบ  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 24,000,000 - - 24,000,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทคอนกรีต ไดรับความสะดวก ยาว 8,000 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 
 สายชองหอบ- หนองปากดง รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

 หมูที 8 บานพุตะเคียน ไปมา นอยกวา       อบต.แกมอน 
  2.เพื่อใหประชาชน 48,000 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

 

 

๑๐๒ 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

          

7 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 13,500,000 - - 13,500,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 ติกคอนกรีตสายสปก.พัฒนา ไดรับความสะดวก ยาว 4,500 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 

 หมูที ่13 บานทาลาบเช่ือมตอ รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

 หมูที่ 4 บานรางเฆ ไปมา นอยกวา       อบต.แกมอน 

  2.เพื่อใหประชาชน 27,000 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

          

8 กอสรางถนนลาดยางแบบ  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 7,500,000 - - 7,500,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทคอนกรีตสายหลังเนิน ไดรับความสะดวก ยาว 2,500 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 
 หมูที่ 15 บานหวยตามวง รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

  ไปมา นอยกวา       อบต.แกมอน 
  2.เพื่อใหประชาชน 15,000 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

 

 

๑๐๓ 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

9 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 3,000,000 - - 3,000,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 ติกคอนกรีต หมูที่ 7สาย ไดรับความสะดวก ยาว 1,000 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 

 เขาลวก - คอเขา รวดเร็วในการสัญจรไป

มา 

รวมพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา 

    สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

อบต.แกมอน 

  2.เพื่อใหประชาชน 6,000 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

          

10 กอสรางถนนลาดยางแบบ  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 13,650,000 - - 13,650,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 
 แอสฟลทคอนกรีต ไดรับความสะดวก ยาว 3,500 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 

 หนาอางเก็บนํ้า หมูที่ 6  รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 
 บานหนองปากชัฏ ไปมา นอยกวา 21,000       อบต.แกมอน 

  2.เพื่อใหประชาชน ตร.เมตร       
  ขนสงพืชผลทางการ        
  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

 

 

 

๑๐๔ 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

11 กอสรางถนนลูกรังบดถนน 1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 8 เมตร - 12,000,000 - 12,000,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 สายหวยตามวง – เขารัง ไดรับความสะดวก ยาว 3,000 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 

 หมูที่ 15 บานหวยตามวง รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

  ไปมา นอยกวา       อบต.แกมอน 

  2.เพื่อใหประชาชน 24,000 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  1. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร - 1,200,000 - 1,200,000 ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทติกคอนกรีต หมู 13 ไดรับความสะดวก ยาว 400 เมตร     สะดวกรวดเร็วในการ อบจ. 
 ซอยสามัคคีรวมใจพัฒนา  รวดเร็วในการสัญจร รวมพื้นที่ลาดยางไม     สัญจรไปมา เจาภาพรอง 

 - หมูที่ 3บานแกมอน ไปมา นอยกวา      อบต.แกมอน 
  2.เพื่อใหประชาชน 2,400 ตร.เมตร       

  ขนสงพืชผลทางการ        

  เกษตรออกสูตลาด        

  ไดสะดวกรวดเร็ว        

          

          

          

          

 ๑๐๕ 
 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาดกวาง 6 เมตร - 9,000,000 - 9,000,000 สามารถยกระดับจากถนน เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟลทติกคอนกรีต  สัญจร ยาว 3,000 เมตร     ดินหรือถนนลูกรังใหเปน อบจ. 

 หมูที่ 3 สายหนองไมแกน - ไดอยางสะดวกและ รวมพื้นที่ลาดยาง     ถนนคอนกรีตที่ได เจาภาพรอง 

 หุบตะกรอ รวดเร็วขึ้น ไมนอยกวา     มาตรฐานไมเกิด อบต.แกมอน 

   18,000 ตร.ม.     มลภาวะของฝุนละออง   

          

          

14 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาดกวาง 6 เมตร 9,000,000 - - 9,000,000 สามารถยกระดับจากถนน เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 3,000 เมตร     ดินหรือถนนลูกรัง อบจ. 

 หมูที่ 5 สายวังปลา – ขึ้น รวมพื้นที่ลาดยาง     ใหเปนถนนคอนกรีตที่ได เจาภาพรอง 

 พุตะเคียนตอเสนเดิม  ไมนอยกวา     มาตรฐานไมเกิดมลภาวะ อบต.แกมอน 

   18,000 ตร.ม.     ของฝุนละออง  

          

          

15 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาดกวาง 8 เมตร 4,400,000 - - 4,400,000 สามารถยกระดับจากถนน เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,100 เมตร     ดินหรือถนนลูกรัง อบจ. 

 สายบานทุงแฝก –บานโปงกก ขึ้น รวมพื้นที่ลาดยาง     ใหเปนถนนคอนกรีตที่ได เจาภาพรอง 

 เช่ือมตอบานหนองปากดง   ไมนอยกวา     มาตรฐานไมเกิดมลภาวะ อบต.แกมอน 
 อําเภอดานมะขามเตี้ย  8,800 ตร.ม.     ของฝุนละออง  
 จังหวัดกาญจนบุรี         

          

          

          

๑๐๖ 



 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

16 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาดกวาง 8 เมตร - 14,000,000 - 14,000,000 สามารถยกระดับจากถนน เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 3,500  เมตร     ดินหรือถนนลูกรัง อบจ. 

 สายบานวังปลา – บาน ขึ้น รวมพื้นที่ลาดยาง     ใหเปนถนนคอนกรีตที่ได เจาภาพรอง 

 พุตะเคียน อําเภอจอมบึง  ไมนอยกวา     มาตรฐานไมเกิดมลภาวะ อบต.แกมอน 

 จังหวัดราชบุรี เช่ือมตอ  28,000ตร.ม.     ของฝุนละออง  

 บานหนองปากดง อําเภอ          

 ดานมะขามเตี้ย จังหวัด         

 กาญจนบุรี         

17 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 6 เมตร - - 2,250,000 2,250,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟสทติกคอนกรีต ความสะดวกในการ ยาว 750 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 

 หมูที่ 5 บานวังปลา เช่ือมตอ สัญจรไปมา และสง รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 บานเกาะกระเหรี่ยง  พืชผลทางการเกษตร นอยกวา 4,500       อบต.แกมอน 

 ตําบลดานทับตะโก ออกสูตลาดไดสะดวก ตารางเมตร       

 อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี  รวดเร็ว        

          

18 โครงการกอสรางถนนบดอัด เพื่อใหมีถนนสัญจรไป ขนาดกวาง 6 เมตร - 500,000 - 500,000 สามารถยกระดับถนนใหอยู เจาภาพหลัก 

 ซอยหมูหมูที่ 6เช่ือมหมูที่ 12ถึง มาไดอยางสะดวก ยาว 1,000 เมตร     ในสภาพที่เกิดความสะดวก อบจ. 
 วัดเขาแดน  รวดเร็ว      แกประชาชน เจาภาพรอง 
         อบต.แกมอน 

  

 

๑๐๗ 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

19 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาดกวาง 8 เมตร 32,000,000 - - 32,000,000 สามารถยกระดับจากถนน เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 8,000  เมตร     ดินหรือถนนลูกรัง อบจ. 

 สายบานหวยตามวง – ขึ้น รวมพื้นที่ลาดยาง     ใหเปนถนนคอนกรีตที่ได เจาภาพรอง 

 บานโปงกก เช่ือมตอบาน   ไมนอยกวา     มาตรฐานไมเกิดมลภาวะ อบต.แกมอน 

 หนองขาม อําเภอ  64,000 ตร.ม.     ของฝุนละออง  

 ดานมะขามเตี้ย         

 จังหวัดกาญจนบุรี         

20 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 6 เมตร 3,000,000 - - 3,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่ 11  ความสะดวกรวดเร็วใน ยาว 1,000 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 

 บานเกาะมะซาง สายลืมพัฒนา  การสัญจรไปมาและ รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 ตําบลดานทับตะโก เช่ือมตอ เพื่อการขนสงพืชผล นอยกวา 6,000       อบต.แกมอน 

 หมูที่ 2 บานทุงแจง  ทางการเกษตรออกสู  ตารางเมตร       

 สายตนหวาเอน ตําบลแกมอน  ตลาดไดรวดเร็วขึ้น        

          

21 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 6 เมตร 6,000,000 - - 600,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 

 แบบแอสฟสทติกคอนกรีต ความสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 

 หมูที่ 10 บานทาครูเทียน ในการสัญจรไปมา รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 สายเจริญสุข ตําบลดานทับ และเพื่อการสงพืชผล นอยกวา 12,000      อบต.แกมอน 

 ตะโก  เช่ือมตอหมูที่ 2 สาย ทางการเกษตรได ตารางเมตร       

 บานกระเมิง บานทุงแจง  สะดวกรวดเร็วขึ้น        

 ตําบลแกมอน         
          

๑๐๘ 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

22 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 6 เมตร - 24,000,000 - 24,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก เจาภาพหลัก 

 แอสฟสทติกคอนกรีต หมูที่ 18  ความสะดวกรวดเร็วใน ยาว 8,000 เมตร     รวดเร็วในการสัญจรไปมา อบจ. 

 บานหุบกระทอน สายดงผาก การสัญจรไปมาและ รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 ตําบลดานทับตะโก เช่ือมตอ เพื่อใหประชาชนขนสง นอยกวา 48,000      อบต.แกมอน 

 หมูที่ 8 สายบานพุตะเคียน พืชผลทางการเกษตร ตารางเมตร       

 ตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง  ออกสูตลาดไดสะดวก พรอมวางทอระบาย       

 จังหวัดราชบุรี รวดเร็ว นํ้า       

23 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน  เพื่อปองกันตล่ิงจาก ตําบลแกมอน - - 2,500,000 2,500,000 สามารถลดการพังทลายของ  เจาภาพหลัก 

 ตล่ิง การกัดเซาะของ      ตล่ิง อบจ. 

  กระแสนํ้า       เจาภาพรอง 

         อบต.แกมอน 

 

24 โครงการสรางฝายทดนํ้า(ถาวร/ เพื่อกักนํ้าเพื่อ ตําบลแกมอน - 14,000,000 - 14,000,000 ประชาชนมีนํ้าสําหรับ เจาภาพหลัก 

 ก่ึงถาวร) การเกษตรและอุปโภค      อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น อบจ. 

  บริโภคและเพิ่มแหลง       เจาภาพรอง 

  เพาะพันธุสัตวนํ้า       อบต.แกมอน 

          

          

          

 

 

 

๑๐๙ 



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

25 กอสรางถนนลาดยางแบบ  เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 6.00 ม. 24,000,000 - - 24,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวกใน เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทติกคอนกรีตสาย สะดวกรวดเร็วในการสัญจร ยาว 8,000.00 ม.     การสัญจรไปมา อบจ. 

 บานหนองปากดงตําบล ไปมาและสามารถสงพืชผล รวมพื้นที่ลาดยาง      เจาภาพรอง 

 หนองไผ เช่ือมตอบาน ทางการเกษตรออกสูตลาดได  ไมนอยกวา      อบต.แกมอน 

 พุตะเคียน ตําบลแกมอน สะดวกรวดเร็ว 48,000.00 ตร.ม.       

 และเช่ือมตอบานหุบพริก         

 ตําบลดานทับตะโก 

 

        

26 กอสรางถนนลาดยางแอส  เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 6.00 ม. 9,000,000 - - 9,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวกใน เจาภาพหลัก 

 ฟลทติกคอนกรีตสายบาน สะดวก ยาว 3,000.00 ม.     การสัญจรไปมา อบจ. 

 วังปลา ตําบลแกมอน รวดเร็วในการสัญจรไปมาและ รวมพื้นที่ลาดยาง      เจาภาพรอง 

 เช่ือมตอบานหุบพริก สามารถสงพืชผลทางการ  ไมนอยกวา       อบต.แกมอน 

 ตําบลดานทับตะโกและเช่ือม เกษตรออกสูตลาดไดสะดวก  18,000.00 ตร.ม.       

 ตอบานหนองปากดง รวดเร็ว        

 

 

ตําบลหนองไผ 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
         

          



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 รวม 

27 กอสรางถนนลาดยางแบบ  เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 6.00 ม. 2,250,000 - - 2,250,000 ประชาชนไดรับความสะดวกใน เจาภาพหลัก 

 แอสฟลทติกคอนกรีตสาย สะดวกรวดเร็วในการสัญจร ยาว 750.00 ม.     การสัญจรไปมา อบจ. 

 บานวังปลาตําบลแกมอน  ไปมาและสามารถสงพืชผลทาง  รวมพื้นที่ลาดยางไม      เจาภาพรอง 

 เช่ือมตอบานเกาะกระเหรี่ยง การเกษตรออกสูตลาดได นอยกวา       อบต.แกมอน 

 ตําบลดานทับตะโก สะดวกรวดเร็ว 4500.00ตร.ม.       

          

28 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 2 

ซอยเพิ่มพูนทรัพยเช่ือมตอ

หมูที่ 10 ต.ดานฯ 

เพื่อเปนศูนยรวมในการจัด

กิจกรรม 

กวาง 6.00 เมตร 

ยาว1,600.00 เมตร

พื้นผิวจราจร

4,800.00 ตร.ม. 

- - 3,120,000 3,120,000 ประชาชนไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

เจาภาพหลัก 

อบจ. 

เจาภาพรอง 

อบต.แกมอน 

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

 

๑๑๑ 



สวนที่๗ 
 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

……………………………………………………………………………………… 
กําหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล 

 

 เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร  ซึ่งไดกําหนดรูปแบบที่จะ

ติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมในแตละแผนงาน/โครงการ อยูภายใตยุทธศาสตร

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไวหรือไมและผลการดําเนินแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่

วางไวหรือไม  โดยทําการเปรียบเทียบกับเปาหมายต้ังไว ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะแตงต้ังคณะทํางาน

จากผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนประชาคมตาม

ความเหมาะสม 

 

 ในการติดตามและประเมินผลไดกําหนดขั้นตอน  ดังน้ี 

 

๑.  ใหสวนราชการทุกสวนรายงานผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนา  ไปทําเปนแผนงานโครงการตาม

แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล  ไปสูการปฏิบัติ ปละ ๑ ครั้ง 

๒.  ใหคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสรุปผลการ

นําแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อประโยชน ดังน้ี 

 ๒.๑ มีผลงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไม 

 ๒.๒สามารถแกไขปญหาความตองการไดหรือไม 

 ๒.๓ ผลการดําเนินงานมีปญหาอุปสรรคอยางไร 

 ๒.๔ ประชาชนไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด 

      ในการประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติเพื่อใหทราบวาการนําแผนยุทธศาสตร 

ไปปฏิบัติน้ันประสบความสําเร็จหรือไมมากนอยเพียงใด  เปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาและบรรลุ

เปาหมายของแตละแนวทางการพัฒนาที่ไดกําหนดไวหรือไม  การประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลว

ของยุทธศาสตรการพัฒนาไดเปน ๓ ระดับ 

 ๑. ผลผลิต  ( Output)   เปนผลที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินตามยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการ

พิจารณาในเรื่องเวลา คาใชจาย คุณภาพ และความพอใจ 

 ๒. ผลลัพธ  ( Outcome)  เปนผลผลิตที่เกิดตอจากผลผลิตเปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนแก

กลุมเปาหมาย หรือผูไดรับผลประโยชนแกกลุมเปาหมาย หรือผูไดรับผลประโยชนของโครงการ 

 ๓. ผลลัพธครั้งสุดทาย  (Uitimate Outcome)  ผลของโครงการควรบรรลุผลลัพธสุดทายซึ่งเปนผลที่

กอใหเกิดประโยชนสวนรวม 



๒ 

 

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 

 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลที่นําแผนไปปฏิบัติ  คณะติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาปละ 1 ครั้ง

แลวรายงานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งปด

ประกาศใหประชาชนทราบ  เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตามอํานาจหนาที่ประจําทุกป  ตามแบบฟอรม

รายงานการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมในการประเมิน 

ตามแผนพัฒนาสามป ๒๕๕๗– ๒๕๕๙ 

ประจําเดือน…………………………………………………. 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………… 

๒. วัตถุประสงค ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………................ 

๓. รายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. สถานที่ดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………………… 

๖. ผลของการดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๗. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................................................................... 

อื่น ๆ 

.........................................................................................................................................................

. 

  

      ลงช่ือ        ผูรายงาน  

(.....................................) 

วันที่.........เดือน...................พ.ศ................ 

 



 
แผนพัฒนาสามป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาสามป 



พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 


