
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิการจัดการศึกษา การให้บรกิารขั้นพ้ืนฐานที่มคุีณภาพและไดม้าตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ อดุหนนุโครงการค่ายภาษา เพื่อใหน้กัเรียนผึกทกัษะวิชา อดุหนนุโครงการค่ายภาษา ๑๓๖,๐๐๐  -  - นกัเรียนมปีระสบการณ์ และฝึก กองการศึกษา

องักฤษใหก้บัโรงเรียนสัตหบี ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน และ องักฤษ ใหแ้กโ่รงเรียนสัตหบี ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร

ฝึกประสบการณ์ตรงในการพดู นกัเรียนและครู  จ านวน ได้อย่างถูกต้อง

ภาษาองักฤษ ๑๕๕ คน

๒ โครงการจัดหาส่ือการเรียน เพื่อส่งเสริมทกัษะความรู้และ ด าเนนิการจัดหาส่ือการเรียน ๑๐๐,๐๐๐  -  - เด็กนกัเรียนเกดิการเรียนรู้และ กองการศึกษา

การสอนวัสดุอปุกรณ์การศึกษา พฒันาการของเด็กนกัเรียน การสอน วัสดุการศึกษาให้ ทกัษะต่าง ๆ มกีารพฒันาการที่ดี

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์  

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ โครงการฝึกอบรมความรู้เร่ือง เพื่อใหป้ระชาชาชนรู้จักใช้ ด าเนนิการฝึกอบรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมคีวามรู้ด้าน กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์แกเ่ยาวชน คอมพวิเตอร์ได้เปน็อย่างดี คอมพวิเตอร์ ๗ รุ่น ๆ ละ คอมพวิเตอร์สามารถน าไปพฒันา

ประชาชนทั่วไป และบคุลากร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน จ านวน ๒๐ คน ณ ศูนย์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของรัฐ ชีวิตประจ าวันได้ อกีทั้งเปน็ คอมพวิเตอร์ต าบลสัตหบี ได้และพฒันาทางด้านการศึกษา

การพฒันาทางด้านการศึกษา โดยอบรมในหลักสูตร ของประชาชนใหดี้ขึ้น

ของประชาชนใหดี้ขึ้น Microsoft Window XP ๒๐๐๓

Microsoft Excel ๒๐๐๓

Microsoft Power Point ๒๐๐๓

Photoshop Cs๒

๔ โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกจิกรรมใหเ้ด็กได้รับ จัดกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เด็กนกัเรียนเกดิความสนกุสนาน กองการศึกษา

ความรู้และเกดิความสนกุสนาน ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ผู้ร่วม มคีวามคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดง

อกีทั้งมคีวามคิดสร้างสรรค์และ โครงการ จ านวน ๕,๐๐๐ คน ออกในทางที่ถูกต้อง

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โรงเรียนสิงหส์มทุร จ านวน๑ คร้ัง

๕ โครงการสอนภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมวิชาภาษาองักฤษ ด าเนนิการจัดกจิกรรมการเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กมทีกัษะด้านภาษาองักฤษ กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหก้บัเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การสอนและจัดหาวัสดุส่ือการ เพิ่มขึ้น  และพดู กล้าแสดงออก

มคีวามคิดสร้างสรรค์ เกดิความ เรียนภาษาองักฤษใหก้บัเด็กเล็ก มคีวามคิดสร้างสรรค์และเกดิความ

สนกุสนานในการเรียนภาษา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ สนกุสนานในการเรียนภาษา

ภาษาองักฤษ  ศูนย์ จ านวน ๓๐๐ คน องักฤษ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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๖ โครงการสอนเสริมใหก้บัเด็ก เพื่อพฒันาและเพิ่มทกัษะวิชา จัดกจิกรรมสอนเสริมใหแ้ก่ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ได้รับการพฒันาทกัษะทางด้าน กองการศึกษา

และเยาวชนภาคฤดูร้อน ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์ นกัเรียน จ านวน ๓๕๐ โดยสอน ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์

คอมพวิเตอร์ ฯลฯ อกีทั้ง เพื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ฯลฯ และเด็กได้ใช้

ใหรู้้ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ คอมพวิเตอร์ ฯลฯ ด าเนนิการ เวลาว่างใหเ้กดิประโยชนใ์นช่วง

เดือนมนีาคม ๒๕๕๗ จ านวน ปดิเทอมภาคฤดูร้อน

๑ คร้ัง

๗ โครงการฝึกอบรมศิลปะการพดู เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ด าเนนิการจัดฝึกอบรมด้านการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

และการพฒันาบคุลิกภาพ ด้านการพดู และการพฒันา พดูและการพฒันาบคุลิกภาพ มทีกัษะ และความรู้ ความสามารถ

ส าหรับเยาวชนและประชาชน บคุลิกภาพ ใหก้บัเยาวชน และประชาชน ด้านการพดูและการพฒันาบคุลิก-

ทั่วไป จ านวน ๑ คร้ัง ภาพใหดี้ยิ่งขึ้น

๘ โครงการสนบัสนนุจัดกจิกรรม เพื่อใหเ้ด็กได้มส่ีวนร่วมในการ ด าเนนิการจัดกจิกรรมภายใน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กองการศึกษา

ของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เรียนรู้และเหน็ความส าคัญของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น กจิกรรม จริง มส่ีวนร่วมและเหน็ความ

ทั้ง ๓ ศูนย์ วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ จาก วันแม ่วันเกก็ วันปใีหม ่กจิกรรม ส าคัญของวันประเพณีต่าง ๆ

ประสบการณ์จริง ทศันศึกษา ทั้ง ๓ ศูนย์ วันพอ่

กจิกรรมดนตรีไทย ของ ศพด.

วัดปา่ยุบ ฯลฯ จ านวน ๓๐๐ คน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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๙ โครงการจัดต้ังและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ จัดต้ังและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ชุมชน ๆ ละ ๑ แหง่ เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และประชาชนในชุมชน

๑๐ โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางสมอง จัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้งและ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - เด็กนกัเรียนมพีฒันาทางด้าน กองการศึกษา

กลางแจ้งและอปุกรณ์ ด้านร่างกายและจิตใจ สติปญัญา อปุกรณ์สนามเด็กเล่นในพื้นที่ ร่างกายและจิตใจเกดิการเรียนรู้

สนามเด็กเล่น ของเด็ก เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ได้ดีขึ้น

๑๑ โครงการปรับปรุงและต่อเติม เพื่อปรับปรุงภมูทิศันภ์ายในศูนย์ ด าเนนิการปรับปรุงและต่อเติม ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ พฒันาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ อาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ มภีมูทิศันแ์ละสภาพแวดล้อม

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหเ้อื้อต่อการจัดกจิกรรมการ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภายในศูนย์ที่เอื้อต่อการจัดกจิกรรม

วัดเขาคันธมาทนแ์ละศูนย์ เรียนรู้และพฒันาเด็ก วัดเขาคันธมาทนแ์ละศูนย์พฒันา การเรียนรู้และพฒันาเด็ก

พฒันาเด็กเล็กจุกเสมด็ เด็กเล็กจุกเสมด็

๑๒ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า ของ เพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้ด็ก ด าเนนิการกอ่สร้างหอ้งน้ า ๕๐๐,๐๐๐ - - เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดเขา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยแยกเปน็หอ้งน้ าชาย-หญิง คันธมาทน ์และจุกเสมด็ หอ้งน้ าใช้

วัดเขาคันธมาทน์, จุกเสมด็ มหีอ้งน้ าใช้อย่างเพยีงพอ อย่างเพยีงพอ

 

งบประมาณ ๔,๘๓๖,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐

จ านวนโครงการ ๑๒ ๗ ๗

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

แนวทางที่ ๒  ส่งเสรมิศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน เยาวชน จัดกจิกรรมอบรมคุณธรรม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นกัเรียน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

๑ โครงการส่งสริมคุณธรรม เพื่อใหน้กัเรียน เยาวชนและง จัดกจิกรรมอบรมจริยธรรม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นกัเรียน เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

จริยธรรมส าหรับนกัเรียน ประชาชนได้ฝึกปฏบิติัสมาธิ จริยธรรมใหน้กัเรียน เยาวชน ได้ฝึกปฏบิติัสมาธิสามารถน าหลัก

เยาวชนและประชาชนทั่วไป เรียนรู้หลักธรรมค าสอนทาง และประชาชนทั่วไป จ านวน ค าสอนและได้รับการฝึกฝนจิตใจ

พระพทุธศาสนา ได้รับการฝีกฝน ๓๐๐ คน ใหม้สีติในการคิดการตัดสินใจท า

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ : ด้านที่ ๒ จิตใจ สามารถน าไปพฒันา กจิกรรม ส่ิงที่ดีงาม

โครงการที่ ๓๘ ความคิด การตัดสินใจกระท า  - จัดอบรมความรู้ทางศาสนา

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ส่ิงที่ดีงาม

๒ โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี เพื่อเปน็การอนรัุกษว์ัฒนธรรม ด าเนนิโครงการส่งเสริมประเพณี ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนเกดิความสามคัคี กองการศึกษา

ศิลปะ วัฒนธรรม และภมูปิญัญา ใหค้งอยู่สืบต่อไป อกีทั้งเพื่อให ้ ทอ้งถิ่น และวันส าคัญทาง ในหมู่คณะ และมจีิตส านกึ

ทอ้งถิ่นและวันส าคัญทาง ประชาชนเกดิความสามคัคี ศาสนา ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ในการอนรัุกษว์ัฒนธรรมไทย

พทุธศาสนา ในหมู่คณะ ๑๓ ชุมชน ใหค้งอยู่สืบไป

๑. โครงการวันลอยกระทง

๒. โครงการประเพณีวัน

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒ โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ๓. โครงการประเพณี

ศิลปะ วัฒนธรรม และภมูปิญัญา วันเข้าพรรษา

ทอ้งถิ่นและวันส าคัญทาง ๔ .โครงการแข่งขันกลองยาว

พทุธศาสนา ๕. โครงการแข่งขันเรือยาว

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ : ด้านที่ ๒ ฯลฯ

โครงการที่ ๑๑,๓๑,๓๘  - ทางพระพทุธศาสนา  

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน, เนื่องในวันส าคัญ

บา้นหนองระก า,คลองกานดา,

(ต่อ)

๓ อดุหนนุโครงการส่งเสริมศาสนา เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ม ี จัดกจิกรรมเข้าค่ายพทุธบตุร ๖๕,๐๐๐  -  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ม ี กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมและพฒันาสังคม เจตคติที่ดี  ต่อพระพทุธศาสนา  นกัเรียนจ านวน ๑๕๐ คน เจตคติที่ดี ต่อพระพทุธศาสนา  

(ค่ายพทุธบตุร ฟื้นฟศีูลธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงดีและไมดี่โดยม ี รู้จักแยกแยะส่ิงที่ดีและไมดี่  

วิถีพทุธ) ใหแ้ก ่โรงเรียนสัตหบี หลักธรรมเปน็ตัวก าหนดในการ โดยมหีลักธรรมเปน็ตัวก าหนดใน 

ปฏบิติัตน การปฏบิติัตน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔ อดุหนนุโครงการค่ายคุณธรรม เพื่อถวายเปน็พระราชกศุล จัดกจิกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ๕๗,๑๕๐  -  - นกัเรียนมคีวามรักเทดิทนูสถาบนั กองการศึกษา

เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ- เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกยีรติฯ ใหก้บั ชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์

พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา เด็กนกัเรียน จ านวน ๘๐ คน สามารถปฏบิติัตนตามหลัก

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และใหน้กัเรียน ไตรสิกขาได้

๕ ธันวามหาราช ฝึกปฏบิติัตามหลักไตรสิกขา

โรงเรียนจุกเสมด็  (ศีล สมาธิ ปญัญา)

๕ อดุหนนุโครงการประเพณี เพื่อส่งเสริมและการอนรัุกษ์ ด าเนนิการเข้าร่วมกจิกรรม ๒๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้มส่ีวนร่วมใน กองการศึกษา

วิง่ควายใหแ้กท่ี่ท าการปกครอง ขนบธรรมเนยีมประเพณีทอ้งถิ่น ประเพณีวิง่ควาย การอนรัุกษป์ระเพณีวิง่ควาย

อ าเภอสัตหบี ใหค้งอยู่สืบไป ใหค้งอยู่สืบไป

๖ อดุหนนุโครงการสนบัสนนุการ เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม ด าเนนิการจัดกจิกรรมประเพณี ๑๕๐,๐๐๐  -  - ประชาชน ได้มส่ีวนร่วมส่งเสริม กองการศึกษา

จัดงานนมสัการพระพทุธสิหงิค์ ของทอ้งถิ่น ใหค้งอยู่สืบไป สงกรานต์   และร่วมจัดงาน ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น

งานประเพณีสงกรานต์ และ  นมสัการพระพทุธสิหงิค์ และ ใหค้งอยู่สืบไป

งานกาชาดจังหวัดชลบรีุ งานกาชาดจังหวัดชลบรีุ  

ประจ าป ี๒๕๕๖ ใหแ้กท่ี่ท าการ   

ปกครองอ าเภอสัตหบี   

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๗ อดุหนนุโครงการส่งเสริมศิลปะ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านกึ จัดกจิกรรมใหน้กัเรียน ๕๑,๓๐๐  -  - นกัเรียนมจีิตส านกึในความ กองการศึกษา

ดนตรีและรักษร์ าไทยโรงเรียน ความเปน็ไทยและพฒันาเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เปน็ไทย  สามารถพฒันาตัวเอง

วัดเขาคันธมาทน์ ทางด้านดนตรีไทย จ านวน ๔๐ คน ใหเ้ล่นดนตรีไทยได้

๘ อดุหนนุโครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อส่งเสริมและระลึกถึงสถาบนั อดุหนนุโครงการจัดงานรัฐพธิี ๓๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ระลึกถึงสถาบนั ส านกัปลัดเทศบาล

 พระมหากษตัริย์ ของอ าเภอสัตหบี ใหแ้ก่ พระมหากษตัรีย์

ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหบี

๙ อดุหนนุโครงการรับเสด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อ อดุหนนุโครงการรับเสด็จ ๑๐๐,๐๐๐  -  - แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ส านกัปลัดเทศบาล

พระบรมวงศานวุงศ์ สถาบนัพระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานวุงศ์ ใหแ้ก่ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหบี

๑๐ โครงการจัดกจิกรรมวันเฉลิม เพื่อสร้างจิตส านกึใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมจีิตส านกึในการ ส านกัปลัดเทศบาล

พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา เกดิความจงรักภกัดี เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา จงรักภกัดีต่อสถาบนั

มหาราชิน ีและ ๕ ธันวามหาราช ๑๒ สิงหามหาราชิน ีและ ๕ พระมหากษตัริย์

 ธันวามหาราช

๑๑ โครงการจัดงานรัฐพธิีและ เพื่อใหก้ารจัดงานรัฐพธิี และ จัดใหม้กีารจัดงานรัฐพธิีและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดงานรัฐพธิีและงานส าคัญ ส านกัปลัดเทศบาล

งานส าคัญต่าง ๆ งานส าคัญอื่น ๆ เปน็ไปด้วย งานส าคัญต่าง ๆ อื่น ๆ เปน็ไปอย่าง

ความเรียบร้อยสมพระเกยีรติ สมพระเกยีรติ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๒ โครงการจัดวันครบรอบ เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ จัดใหม้กีารจัดงานวันครบรอบ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เปน็สิริมงคลแกผู้่ที่ท างานใน ส านกัปลัดเทศบาล

ยกฐานะเปน็เทศบาล ยกฐานะจาก องค์การบริหาร ยกฐานะเทศบาลประจ าปี หนว่ยงานและประชาชนในเขต

ส่วนต าบล เปน็ เทศบาล เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

๑๓ อดุหนนุโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมเพื่อถวายเปน็พระราชกศุล จัดกจิกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ๑๑,๒๕๐  -  - นกัเรียนมคีวามรักเทดิทนูสถาบนั กองการศึกษา

พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกยีรติฯ ใหก้บั ชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์

พระบรมราชินนีาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เด็กนกัเรียน จ านวน ๘๐ คน สามารถปฏบิติัตนตามหลัก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ๕ ธันวามหาราช และใหน้กัเรียน ไตรสิกขาได้

สิงหาคม โรงเรียนจุกเสมด็ ฝึกปฏบิติัตามหลักไตรสิกขา

 (ศีล สมาธิ ปญัญา)

๑๔ อดุหนนุโครงการค่ายอบรม เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการพฒันา จัดกจิกรรมเข้าค่ายจริยธรรม ๕๐,๐๐๐  -  - นกัเรียนได้รับการพฒันาจิตใจ กองการศึกษา

จริยธรรมนกัเรียนต่อต้าน คนดีมคุีณธรม จริยธรรม ใหก้บันกัเรียน ใหเ้ปน็คนดีของสังคม หา่งไกล

ยาเสพติดโรงเรียนจุกเสมด็ ยาเสพติด

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

แนวทางที่ ๓ ส่งเสรมิสวัสดกิารแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดก็และเยาวชน และผู้ดอ้ยโอกาสอ่ืน ๆ

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการสงเคราะหแ์ละ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ จัดสวัสดิการใหก้บัผู้ปว่ยเอดส์ ๕๐,๐๐๐ ๕๗,๕๐๐ ๖๕,๐๐๐ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ กองสวัสดิการสังคม

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหก้บั ใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล ผู้ปว่ยเอดส์

ผู้ปว่ยเอดส์ เขตรอดุมศักด์ิ ๑๓ ชุมชน

๒ โครงการสงเคราะหแ์ละ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ จัดสวัสดิการใหก้บัผู้สูงอายุ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๕๒๐,๐๐๐ ######### เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ กองสวัสดิการสังคม

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหก้บั ใหแ้กผู้่สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ เขตรอดุมศักด์ิ ๑๓ ชุมชน

๓ โครงการสงเคราะหแ์ละ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ จัดสวัสดิการใหก้บัผู้พกิาร ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ กองสวัสดิการสังคม

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหก้บั ใหแ้กผู้่พกิาร ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล  ผู้พกิาร

ผู้พกิาร เขตรอดุมศักด์ิ ๑๓ ชุมชน

๔ โครงการส่งเสริมและพฒันา ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต ผู้พกิารในเขตพื้นที่เทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถด ารงชีพได้อย่างมี กองสวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตผู้พกิาร คนพกิารสามารถด าเนนิกจิกรรม ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ๑๓ ชุมชน ความสุข

ได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้

และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕ โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมและพฒันา ผู้ปว่ยเอดส์ในเขตพื้นที่เทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ปว่ยเอดส์มขีวัญและก าลังใจ กองสวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตผู้ปว่ยเอดส์ คุณภาพชีวิตผู้ปว่ยเอดส์ ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ด ารงชีวิตเปน็แบบอย่างที่ดีใหก้บั

สร้างขวัญและก าลังใจใหผู้้ปว่ย คนในสังคม

อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

๖ โครงการส่งเสริมและพฒันา ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมสุีขภาพแข็งแรง กองสวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใหผู้้สูงอายุ โดยการจัดกจิกรรม ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ มขีวัญและก าลังใจ

นนัทนาการ  เพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์

๗ ศูนย์พฒันาต าบลในครอบครัว ครอบครัวในชุมชน ครอบครัวในเขตพื้นที่เทศบาล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม

จ านวน ๑๓ ชุมชน ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

 

๘ โครงการอดุหนนุกจิกรรม เพื่อเปน็การช่วยเหลือประชาชน อดุหนนุโครงการเพื่อสนบัสนนุ ๗๕,๐๐๐  -  - ประชาชนในจังหวัดชลบรีุ   ส านกัปลัดเทศบาล

เหล่ากาชาด จังหวัดชลบรีุ ในจังหวัดชลบรีุใหม้คุีณภาพชีวิต กจิกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด มคุีณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริม

ที่ดี  และเปน็การส่งเสริม ชลบรีุ  ด้านสาธารณสุข

สาธารณสุขใหม้คีวามเข้มแข็ง  

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๙ โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ ส่งเสริมการออกก าลังกาย อดุหนนุโครงการเพื่อสนบัสนนุ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในจังหวัดชลบรีุ   ส านกัปลัดเทศบาล

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบล นนัทนาการ ใหผู้้สูงอายุโดยการ กจิกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด มคุีณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริม

เขตรอดุมศักด์ิ จัดกจิกรรมประจ าเดือน ชลบรีุ  ด้านสาธารณสุข

  

๑๐ โครงการสงเคราะหผู้์ด้อย เพื่อจัดสรรสวัสดิการและ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในจังหวัดชลบรีุ   ส านกัปลัดเทศบาล

โอกาส สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสที่ ๑๓ ชุมชน มคุีณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริม

ประสบปญัหาความเดือดร้อน  ด้านสาธารณสุข

ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน  

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

แนวทางที่ ๔  การส่งเสรมิดแูลสุขภาพ อนามยัขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและไดม้าตรฐาน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ สมทบกองทนุหลักประกนั  - เพื่อสนบัสนนุการจัดการ เงินสมทบกองทนุหลักประกนั ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในทอ้งถิ่นได้รับ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพเทศบาลต าบล บริการของหนว่ยบริการ สุขภาพ เทศบาลต าบล บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

เขตรอดุมศักด์ิ สาธารณสุขในการสร้างเสริม เขตรอดุมศักด์ิ และมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สุขภาพปอ้งกนัโรคและฟื้นฟู

สุขภาพส าหรับประชาชน

โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

 - เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเปา้หมาย

สามารถเข้าถึงบริการทางการ

แพทย์อย่างทั่วถึง และมี

ประสิทธิภาพ

 - เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น

มคุีณภาพชีวิตดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒ โครงการรณรงค์ปอ้งกนั  - เพื่อปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในเขตพื้นที่ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  - สุนขั-แมว ได้รับการฉีดวัคซีน กองสาธารณสุขฯ

โรคพษิสุนขับา้  ในสัตว์ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้และ

 - เพื่อใหสุ้นขั-แมว ได้รับการ ยาคุมก าเนดิ

ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้  - สามารถควบคุมจ านวนสุนขั

และยาคุมก าเนดิ และแมวไมใ่หเ้พิ่มจ านวนขึ้น

จากเดิม

 - สุนขั-แมว ได้รับการขึ้นทะเบยีน

 

๓ อดุหนนุโครงการพฒันางาน เพื่อสนบัสนนุการพฒันา อาสาสมคัรสธารณสุขในเขตพื้นที่ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ระบบสาธารณสุขมลูฐานของ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขมลูฐานในเขต  สาธารณสุข  ในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เปน็ไปอย่างครอบคลุม และมี

 ประสิทธิภาพ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔ โครงการพฒันาศักยภาพของ  - เพื่อใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมกีารปรับเปล่ียน กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมคัรสาธารณสุข มคีวามรู้ ความเข้าใจ  ในการ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเร่ืองส่งเสริม

ด าเนนิงานด้านสาธารณสุขมลูฐาน เขตรอดุมศักด์ิ สุขภาพปอ้งกนัโรค รักษาพยาบาล 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป เบื้องต้น

ใช้ใหเ้ปน็ประโยชน ์โดยสามารถ  - อสม มกีารเฝ้ารัวังสุขภาพ

ดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่าง และคัดกรองผู้ปว่ย และสามารถ

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ รายงานเฝ้าระวังสงสัยในชุมชนได้ดี

 - เพื่อให ้อสม.สามารถน าความรู้ และเปน็ผู้น าในการดูแล สภาวะ

ที่ได้รับไปเผยแพร่ในชุมชน ได้  แวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน

อย่างถูกต้อง  - อสม.มกีารส่งเสริมใหเ้กดิการ

สร้างมาตรฐานทางสังคม และ

นวัตกรรมของชุมชนสร้างจิตส านกึ

ประชาชนในการเฝ้าระวังดูแล

สุขภาพ 

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕ โครงการสุขศึกษาอนามยั  - เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการตรวจ นกัเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - นกัเรียนในสถานศึกษาในเขต กองสาธารณสุขฯ

โรงเรียน สุขภาพและวินจิฉัยโรคเบื้องต้น ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ พื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

 - เพื่อเปน็การส่งเสริสุขภาพของ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคและ

นกัเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ได้รับการรักษาได้ทนัทว่งที

ต าบลเขตรอดุมศักด์ิใหม้สุีขภาพดี  - นกัเรียนมสุีขภาพกายและจิตดี

 - เพื่อเปน็การลดปญัหาด้าน

สุขภาพและสุขภาพจิตของ 

เยาวชน

๖ โครงการบา้น ชุมชนปลอด   - เพื่อก าจัดหรือลดแหล่ง เขตพื้นที่รับผิดชอบของ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐  - จ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออกในเขต กองสาธารณสุขฯ

ลูกน้ ายุงลาย หา่งไกล เพาะพนัธุลู์กน้ ายุงลาย เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ พื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

ไข้เลือดออก  - เพื่อปอ้งกนัการแพร่ระบาด  กจิกรรม ลดลง

ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รณรงค์ควบคุลและปอ้งกนัโรค  - ประชาชนใหค้วามร่วมมอืท าลาย

 - ลดอตัราปว่ยใหน้อ้ยลง ติดต่อในเชิงรุก แหล่งเพาะพนัธ์ยุงลายต่อเนื่อง

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ : ด้านที่ ๒ สม่ าเสมอ และตระหนกัถึงอนัตราย

โครงการที่ ๒๕ ของโรคไข้เลือดออก

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท  - ดัชนลูีกน้ าลูกน้ ายุงลาย 

H๑ < ๑๐ , CI = ๐

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๗ โครงการส่งเสริมการวางแผน  - เพื่อเฝ้าระวัง ส่งเสริมใหห้ญิง หญิงต้ังครรภแ์ละเด็ก ๐-๕ ปี ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - หญิงมคีรรภม์ภีาวะโภชนาการ กองสาธารณสุขฯ

ครอบครัวอนามยัแมแ่ละเด็ก มคีรรภ ์ และทารกในครรภม์ี ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปกติตลอดการต้ังครรภแ์ละคลอด

สุขภาพแข็งแรง ปลอดภยัจาก เขตรอดุมศักด์ิ บตุรออกมาน้ าหนกัตามเกณฑ์

การคลอดบตุรและหลังคลอดบตุร (๒,๕๐๐ กรัม ขึ้นไป)

สงเสริมใหห้ญิงมคีรรภป์ฏบิติัตน  - เด็กปฐมวัยมพีฒันาการทกุ ๆ

ใหถู้กต้องในเร่ืองอนามยั ด้านสูงสุด

ส่วนบคุคล

เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมภีรรค์มภีาวะ

โภชนาการปกติตลอดจน

การคลอดบตุรและหลังคลอดบตุร

ออกมาน้ าหนกัปกติตามเกณฑ์

(๒,๕๐๐ กรัมขึ้นไป)

เพื่อส่งเสริมมและสนบัสนนุให้

เด็กปฐมวัยมพีฒันาการทกุ ๆ 

ด้านสูงสุด

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๘ โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพื่อใหผู้้ประกอบการมคีวามรู้ ผู้ประกอบการสถานบริการ ๔๕,๐๐๐  - ๔๕,๐๐๐ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองสาธารณสุขฯ

การจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อม ความเข้าใจเร่ืองการจัดการ แต่งผม-เสริมสวย ในเขตพื้นที่ จากการเข้ารับบริการแต่งผม-

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย อนามยัส่ิงแวดล้อมสถานบริการ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เสริมสวย มสุีขภาพอนามยัที่ดี

แต่งผม-เสริมสวย

๙ โครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบ  - เพื่อพฒันาระบบค้นหาผู้ปว่ย ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล  - ๓๐,๐๐๐  -  - มรูีปแบบด าเนนิงานปอ้งกนั กองสาธารณสุขฯ

บรูณาการ วัณโรคเชิงรุก ผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียง ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ควบคุมวัณโรคที่มปีระสิทธิภาพ 

และแพร่เชื้อ  กจิกรรม รวมถึงการคัดกรองผู้ปว่ยวัณโรค 

 - เพื่อใหท้ราบถึงแนวโนม้การ  -อบรมเชิงปฏบิติัการ ทมีงาน/ เชิงรุกในกลุ่มเส่ียง

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ : ด้านที่ ๒ แพร่ระบายของโรคและลักษณะ ผู้น าเร่ืองควบคุมโรคติดต่อ  - ทราบแนวโนม้การแพร่ระบาด

โครงการที่ ๒๗ และลักษณะทางระบาดวิทยา ของโรคและลักษณะทางระบาด

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท  - เพื่อปอ้งกนัการแพร่กระจาย วิทยา

ของโรควัณโรค  - จ านวนผู้ติดชื่อวัณโรคลดลง

และได้รับการดูแลอย่างมมีาตรฐาน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๐ โครงการเผยแพร่ความรู้  - เพื่อใหผู้้ประกอบการตระหนกั ผู้ประกอบการร้านอาหาร, ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมคีวามปลอดภยัจากการ กองสาธารณสุขฯ

ด้านสุขาภบิาลและคุ้มครอง ถึงความส าคัญในการประกอบ ร้านแผงลอย จ าหนา่ยอาหารและ บริโภค มสุีขภาพอนามยัที่ดี

ผู้บริโภค อาหารที่สะอาด ถูกต้องตามหลัก ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

สุขาภบิาลอาหาร เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้

ในการเลือกบริโภคอาหารที่

สะอาดถูกสุขลักษณะ

๑๑ โครงการรถพยาบาลชุมชน   - เพื่อใหผู้้เข้าอบรมได้มคีวามรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  - ๗๐,๐๐๐  -  - ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุขฯ

ความเข้าใจในเร่ืองการ เขตรอดุมศักด์ิ ในเร่ืองการปฐมพยาบาล ได้แก่  

ปฐมพยาบาล ได้แก ่การดาม จ านวน ๑๐๐ คน การดาม กระดูก การหา้มเลือด 

กระดูก การหา้มเลือด และ  และการช่วยชีวิตเบื้องต้นมาก

การช่วยชีวิตเบื้องต้น ยิ่งขึ้น

 - เพื่อใหผู้้เข้าอบรมสามารถ  - เพื่อใหผู้้เข้าอบรมสามารถ

ใช้รถพยาบาล  อปุกรณ์ประจ ารถ ใช้รถพยาบาล  อปุกรณ์ประจ ารถ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 - เพื่อใหผู้้เข้าอบรมสามารถ  - ผู้เข้าอบรมสามารถประเมนิ

ประเมนิสถานการณ์ผู้ปว่ย  และ สถานการณ์ผู้ปว่ย และน าส่งต่อ

น าส่งต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๒ โครงการปอ้งกนัและเฝ้าระวัง  - เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุขฯ

โรคติดต่ออบุติัใหม ่อบุติัซ้ า ความเข้าใจในเร่ืองโรคติดต่อง เขตรอดุมศักด์ิ  เร่ืองโรคติดต่ออบุติัใหม ่อบุติัซ้ า

อบุติัใหม ่อบุติัซ้ า จ านวน ๑๓ ชุมชน  - ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ 

 - เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัและ เตรียมความพร้อม

เหน็ความส าคัญของการปอ้งกนั

และควบคุมโรคติดต่ออบุติัใหม่

อบุติัซ้ า 

 - เพื่อลดอตัราการปว่ย

๑๓ อดุหนนุโครงการส่งเสริมอาหาร เพื่อเปน็การส่งเสริมทางด้าน อดุหนนุอาหารกลางวันนกัเรียน ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - นกัเรียนได้รับประทานอาหาร กองการศึกษา

กลางวัน  ใหแ้กโ่รงเรียนวัดเขา- โภชนาการใหก้บันกัเรียนและเพื่อ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ กลางวันครบทกุคนและไดรับสาร 

คันธมาทนแ์ละโรงเรียนจุกเสมด็ ใหน้กัเรียนได้รับประทานอาหาร จ านวน ๒๐๐ คน และโรงเรียน อาหารที่มปีระโยชนเ์พยีงพอต่อ

กลางวันครบถ้วนทกุคน อกีทั้ง จุกเสมด็ จ านวน ๒๕๐ คน ร่างกาย ท าใหม้สุีขภาพแข็งแรง

ได้รับสารอาหารเพยีงพอต่อการ  สมบรูณ์

เจริญเติบโตของร่างกาย

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๔ โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน ด าเนนิการจัดซ้ือหาอาหารเสริม ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ นกัเรียน และเด็กในศูนย์พฒันา กองการศึกษา

(นม) ได้รับอาหารเสริมที่มคุีณค่าและ (นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พฒันา มนีมด่ืมและมสุีขภาพร่างกาย

และมปีระโยชนต่์อร่างกาย เด็กเล็ก  ทั้ง ๓ ศูนย์  และ สมบรูณ์แข็งแรง

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ๒

 โรงเรียน

๑๕ โครงการสนบัสนนุอาหาร เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด าเนนิการจัดหาอาหารกลางวัน ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา

กลางวัน ได้รับประทานอาหารกลางวัน ใหก้บั ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประทานอาหารกลางวันครบถ้วน

ครบถ้วนทกุคน อกีทั้งได้รับ ๓ ศูนย์  จ านวน ๓๐๐ คน ทกุคนอกีทั้งไดรับสารอาหารเพยีง

สารอาหารเพยีงพอต่อการเจริญ พอต่อการเจริญเติบของร่างกาย

เติบโตของร่างกาย

๑๖ อดุหนนุโครงการส่งเสริมทกัษะ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหม้ี จัดกจิกรรมส่งเสริมทกัษะศิลปะ ๕๑,๔๐๐  -  - นกัเรียนมทีกัษะพื้นฐาน กองการศึกษา

ศิลปะ ดนตรี และกฬีา โรงเรียน การจัดการกจิกรรมเรียนการสอน ดนตรี และกฬีา  ใหก้บันกัเรียน ด้านดนตรี ศิลปะและกฬีา

วัดเขาคันธมาทน์ ที่หลากหลาย  โดยน ารูปแบบ ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เพื่อศึกษาในระดับที่สูงต่อไป

กจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ จ านวน ๑๓๐ คน 

กฬีา 

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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๑๗ อดุหนนุโครงการกฬีาสีและ เพื่อใหน้กัเรียนได้รู้จักประโยชน์ จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาสีใหก้บั ๒๗,๐๐๐  -  - นกัเรียนเหน็คุณค่าและ กองการศึกษา

นนัทนาการใหแ้กโ่รงเรียน ของการออกก าลังกาย รู้กฎ นกัเรียนในโรงเรียนวัดเขา- ประโยชนข์องการออกก าลังกาย

วัดเขาคันธมาทน์ กติกาการเล่นกฬีา เหน็ความ คันธมาทน ์จ านวน ๑๘๐ คน เข้าใจกฎ กติกาการเล่นกฬีา

ส าคัญของการเล่นกฬีา

๑๘ โครงการแข่งขันกฬีาของ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกดิการพฒันา ด าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเกดิการพฒันาทางด้าน กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ใหก้บัเด็กเล็กของศูนย์พฒันา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

สังคม และสติปญัญา ส่งเสริมให้ เด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ และให้ และสติปญัญา มนี้ าใจเปน็

เด็กมนี้ าใจเปน็นกักฬีา  รู้แพ้ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กมส่ีวนร่วม นกักฬีา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้จักการ

รู้ชนะ รู้จักการใหอ้ภยั  ในกจิกรรม จ านวน ๕๐๐ คน ใหอ้ภยั เกดิสัมพนัธภาพที่ดี

สร้างสัมพนัธ์ที่ดีในครอบครัว/ ณ สนามฟลุบอลเทศบาลต าบล ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก เขตรอดุมศักด์ิ ผู้ดูแลเด็ก

๑๙ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุด้าน เพื่อใหเ้ยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ ด าเนนิการจัดกจิรรมการฝึก ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก กองการศึกษา

ศิลปะดนตรีและนนัทนาการ ประโยชนแ์ละกล้าแสดงออก อบรม การประกวดแข่งขัน ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

ด้านศิลปะ ดนตรีและนนัทนาการ

เยาวชน ๓๐๐ คน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

แนวทางที่ ๕ ส่งเสรมิพัฒนาเกษตรแบบยัง่ยืน ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ อดุหนนุโครงการส่งเสริมการ เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ และเข้าใจนกัเรียน และครูของโรงเรียน ๑๔,๗๖๐  -  - นกัเรียนเปน็คนดีของสังคม กองการศึกษา

ด าเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ ในหลักการด าเนนิชีวิตตามหลัก วัดเขาคันธมาทน ์จ านวน โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพยีง โรงเรียนวัดเขา- ปรัชญาศรษฐกจิพอเพยีง ๑๘๘ คน พอเพยีงมาใช้เปน็แนวทางในการ

คันธมาทน์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิต ด ารงชีวิต

ประจ าวัน

๒ โครงการพฒันากจิกรรมศูนย์ เพื่อพฒันากจิกรรมศูนย์บริการ สมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - สามารถพฒันากจิกรรม กองสวัสดิการสังคม

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีและเกษตรกรต าบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน

การเกษตรประจ าต าบล เกษตรประจ าต าบล ใหก้ลุ่ม สัตหบี โลยีการเกษตรประจ าต าบล

เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลต าบล ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรได้

เขตรอดุมศักด์ิ มศูีนย์บริการ

ทางด้านการเกษตร เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งใหก้บักลุ่มเกษตรกร

แบบยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ อดุหนนุโครงการศูนย์การเรียนรู้ เพอืใหป้ระชาชนได้รับการเรียนรู้ ประชาชนทั่วไป ๕๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้รับการเรียนรู้ กองช่าง

เกษตรผสมผสาน ชุมชนจุกเสมด็ เกี่ยวกบัทฤษฎเีกษตรผสมผสาน เกี่ยวกบัทฤษฎเีกษตรผสมผสาน (โครงการประสาน

ตามแนวทางคิดปรัชญาเศรษฐกจิ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ แผนระดับ

พอเพยีง พอเพยีง พอเพยีง อ าเภอสัตหบี)

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

แนวทางที่ ๖ ส่งเสรมิและเพ่ิมโอกาสการมงีานท า มรีายไดเ้พ่ิมขึ้น และการสรา้งหลักประกันสังคม เพ่ือให้ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดี

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการการจัดการผลผลิต เพื่อพฒันาบรรจุภณัฑ์ ออกแบบ กลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - สามารถพฒันาบรรจุภณัฑ์ กองสวัสดิการสังคม

ด้านอาชีพ ผลิตภณัฑ์ ความรู้เร่ืองการรับรอง ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ออกแบบผลิตภณัฑ์ได้

อย.สินค้า รับรองจาก มผช. และ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน  - สามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ศึกษาดูงานสถานที่จ าหนา่ย ประชาชนผู้สนใจในอาชีพ พฒันาอาชีพตนเองได้

สินค้าของกลุ่มอาชีพตัวอย่าง

 

๒ อดุหนนุกลุ่มวิสาหกจิชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพในรูปแบบ กลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สามารถสร้างรายได้มอีาชีพและ กองสวัสดิการสังคม

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ สร้างความเข้มแข็งใหก้บัสมาชิก

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มได้

มรีายได้และเสริมสร้างความ กจิกรรม

แข็งใหก้บัสมาชิกกลุ่ม  - โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ

 

ชุมชน ๑๒ ชุมชน 

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ อดุหนนุกจิกรรมชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐  - สามารถพฒันาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน  ในเขตพื้นที่เทศบาล ของชุมชนในพื้นที่เทศบาล

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ : ด้านที่ ๑ ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เพื่อให้ ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

โครงการที่ ๑-๘,๙,๑๐,๑๓,๑๔, ชุมชนรวมกนัจัดกจิกรรมที่เปน็  - ชุมชนสามารถรวมตัวกนั

 ๑๖,๑๗ ประโยชนต่์อชุมชนใหม้ผีลงาน จัดกจิกรรมที่มปีระโยชนต่์อ

เสนอโดยชุมชนมา้น้ า อย่างเปน็รูปแบบ ชุมชนใหม้ผีลงานอย่างเปน็

แหลมเทยีน,เตยงาม,จุกเสมด็, รูปธรรมได้

ทุ่งโปรง,เขาเพชร-ยางงาม,

บอ่นไก่,บา้นหนองระก า,

คลองกานดา,เขาคันธมาทน์

๔ โครงการกอ่สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่งเสริม อดุหนนุโครงการกอ่สร้าง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ชุมชนเตยงาม อาชีพประชาชนในชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเตยงาม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนว่ยงานอื่น

 

                                  

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก - ๘๔๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๕ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๓๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๒ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก - ๖๗๒,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๗ หมูท่ี่ ๑ ต.สัตหีบ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๒๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๓ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - ๒๘๘,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๙ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๑๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๔ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก - ๑,๓๐๕,๖๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๓ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๖๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๕ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๕๗๖,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๓/๑ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและโครงขา่ยคมนาคมขนส่ง

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมให้ไดม้าตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสตกิส์

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๖ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - ๓๐๗,๒๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๓/๒ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๗ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก - ๖๗๒,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๑  ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ถนนจรดลศึกษา ๒๙ หมู่ที่ ๑ ยาว ๒๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๘ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - ๗๖๘,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๒ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๔๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๙ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - ๑๕๓,๖๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๓ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก ๔๘๐,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๖ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต เลขรับ ๖๔๓

ต.สัตหบี ยาว ๒๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น ลว. ๑๗ เม.ย.๕๖

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒ กจิกรรม

โครงการที่ ๗ ซ่อมแซมถนนจรดลศึกษา ซอย ๒๖

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๑๑ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก - ๕๓๒,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๒๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก -  - ๖๗๒,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

หนา้สวนสุขภาพ ถนนจรดล ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ศึกษา ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๑๓ โครงการปรับปรุงถนนวุฒิชัย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก -  - ๑,๓๒๐,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๕๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๔ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัท์ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- ๙,๑๒๐,๐๐๐ - - เมื่อถนนหนทางสะดวกท าให้ กองช่าง

ติกคอนกรีต ถนนวุฒิชัย ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(ส่ีแยกลานมะรีน ถึง วงเวียน เฉล่ีย ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว

หนา้ บก.ฐท.สส.) หมู่ที่ ๑ รวมไมน่อ้ยกว่า ๑,๙๐๐ เมตร

ต.สัตหบี ความหนา ๐.๐๕ เมตร

ชุมชนแหลมเทยีน

๑๕ ปรับปรุงผิวถนนภายในกองพนั เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- - - ๑,๙๔๔,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวกท าให้ กองช่าง

พยาบาล กรมสนบัสนนุ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนว่ยบญัขาการนาวิกโยธิน ๕ เมตร ความยาวรวม ๘๑๐

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี เมตร

ชุมชนเตยงาม

๑๖ ปรับปรุงถนน บริเวณซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- ๓๘๔,๐๐๐ - - เมื่อถนนหนทางสะดวกท าให้ กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๔ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ๔ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐
ชุมชนเตยงาม เมตร

๑๗ ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- - ๓,๓๖๐,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวกท าให้ กองช่าง

กรีต ถนนจรดลศึกษา ซอย ๔/๑ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ๕ เมตร ความยาวรวม 

๑,๔๐๐ เมตร

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๘ ปรับปรุงผิวถนนภายในกองพนั เพื่อความสะดวกในการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- ๒,๗๓๖,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวกท าให้ กองช่าง

ซ่อมบ ารุง กรมสนบัสนนุ สัญจรของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน ๖ เมตร ความยาวรวม ๙๕๐

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี เมตร

ชุมชนเตยงาม

๑๙ ปรับปรุงถนนบริเวณ กองพนั เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- - ๒,๓๐๔,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวกท าให้ กองช่าง

ทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวถิีโค้ง ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมทหารปนืใหญ่ หนว่ยบญัชา ๖ เมตร ความยาวรวม 

การนาวิกโยธิน  หมู่ที่ ๑ ๘๐๐ เมตร

ต.สัตหบี

๒๐ โครงการกอ่สร้างทางเดินชมวิว เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างทางเดินชมวิวชายหาด ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมสีถานที่พกัผ่อน กองช่าง

ชายหาดและลานเอนกประสงค์ ของประชาชน และลานเอนกประสงค์ พื้นที่รวม ส่งผลใหใ้หม้คุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

๒๑ ปรับปรุงถนนสายหลักไปสู่กรม เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- - ๗๒๐,๐๐๐ - ประชาชนมสีถานที่พกัผ่อน กองช่าง

รปภ.น.ย. หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ส่งผลใหใ้หม้คุีณภาพชีวิต

๕ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒๒ กอ่สร้างระบบระบายน้ าบริเวณ  เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ตสล. ๒,๐๑๖,๐๐๐ - - ประชาชนมคุีณภาพชีวิต กองช่าง

หนา้โรงเรียนสัตหบี สาขา ๑ ความยาวรวม ๔๒๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพ

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ชีวิตที่ดีขึ้น

๒๓ ปรับปรุงถนนเชื่อมต่อซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก- ๗๒๐,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

พทิกัษส์มทุร หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน ๕ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนสายหลัง เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก ๗๙๒,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

โรงกรองน้ ากองเรือยุทธการ  ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๓๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

๒๕ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - ๑๕๖,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

บา้น ถ. ๒๗, ๒๘ หมู่ที่ ๒ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๖๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

๒๖ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - ๑๕๖,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

บา้น ถ. ๓๓, ๓๔ หมู่ที่ ๒ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๖๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒๗ โครงการกอ่สร้างถนนสาย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก ๘๖๔,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

บริเวณหลัง บก.สน.สอ. ๒๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ศสรท ๑ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๒๘ โครงการกอ่สร้างถนนไมด้อก เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก ๒,๔๐๐,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

ไมป้ระดับถึงอา่งเกบ็น้ า สอ.รฝ. ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๒๙ โครงการปรับปรุงถนนสายที่ ๓ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - ๗๒๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

สนามไดร์กอล์ฟ สอ.รฝ. ถึง ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ไมด้อกไมป้ระดับ หมู่ที่ ๒ ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๓๐ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก ๒๔๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

อาสาวดีรส หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนดงตาล ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓๑ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยฟา้นภาวี (หนา้บา้นพกั ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ข้าราชการ) หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๓๒ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๑  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

สยามอรสุมพล พร้อมแยก ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

๓๓ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๒  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

มรูธาวสิทธิสวัสด์ิ พร้อมแยก ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น  

เสนอโดยชุมชนดงตาล

๓๔ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

พทิยัมรณยุทธพร้อมแยก ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓๕ โครงการปรับปรุงถนนลากเรือใบ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - ๗๒๐,๐๐๓  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หนา้อาคารศูนย์สมทุรกฬีา ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๓๖ กอ่สร้างถนนบริเวณสายสัญญาบตัร เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

(บา้น น.) ชายทะเล หมู่ที่ ๒ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๓๗ ปรับปรุงถนนภายในบา้นพกัอาศัย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

อู่ราชนาวมีหดิล หมูท่ี ่๒ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็ ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๓๘ ปรับปรุงถนนบริเวณศูนย์สมทุร เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

กฬีาหมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็ ยาว ๕๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๓๙ ปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ด้านหลังอาคาร กองบงัคับการ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

กรมโรงงาน ฐานทพัเรือสัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี
เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔๐ กอ่สร้างทางเดินชมวิวชายหาด เพื่อใช้เปน็สถานที่พกัผ่อน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมสีถานที่พกัผ่อน กองช่าง

และลานอเนกประสงค์ บริเวณ และท ากจิกรรมของประชาชน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ส่งผลใหใ้หม้คุีณภาพชีวิต และ

ชายทะเลด้านหนา้ กองพนั กอ่สร้างลานจอดรถ,ปรับปรุง ที่ดีขึ้น หนว่ยงานอื่น

สารวตัรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวตัร ภมูทิศันบ์ริเวณชายหาด

ทหารเรือ ถึง ศูนย์สมทุรกฬีา)  และส่ิงกอ่สร้างอื่นๆ ในพื้นที่

ฐานทพัเรือสัตหบี หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

๔๑ ปรับปรุงทอ่ระบายน้ า  ภายใน  เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ๑,๕๐๐,๐๐๐  - - ประชาชนมคุีณภาพชีวิต กองช่าง

หมู่บา้นกรมโรงงาน  ฐท.สส. ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพ

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ชีวิตที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง

๔๒ ปรับปรุงถนนบริเวณทางขึน้บา้นพกั ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - - ๓,๑๕๐,๐๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

เจ้ากรมโรงงาน และบ้านพักนาย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

เรือแฝด หมู่บา้นกรมโรงงาน สัญจรของประชาชน ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ฐานทพัเรือสัตหบี หมู่ที่ ๓ ระบายน้ า ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔๓ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๓,๑๕๐,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า หมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

อดุมศักด์ิ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ระบายน้ า ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๔๔ โครงการกอ่สร้างถนน ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๑,๘๐๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ซอยกอ้งภพ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

 สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร  พร้อมราง ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ระบายน้ า ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๔๕ กอ่สร้างถนนซอยต้นข่อย ถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก ๑๕๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บ้านอัมรินทร์ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ ของประชาชน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ยาว ๕๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๔๖ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๗๐๐,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยต้นข่อย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๔๗ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก -  - ๑,๗๐๐,๐๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยรัตนชาติ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๗๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ระบายน้ า  ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔๘ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๗๖๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

วางระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

นาวีทอง ๒ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๘๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๔๙ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๓๘๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยปา้ทนิ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๕๐ โครงการกอ่สร้างถนนซอย ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๖๐๐,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

อน้ศรีสวัสด์ิ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ยากจน คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ ยาว ๑๒๐ เมตร ที่ดีขึ้น

สัญจรของประชาชน

๕๑ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑,๖๘๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

เข้าสถานขีนถ่ายขยะ ของประชาชน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม เมตร ที่ดีขึ้น

๕๒ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๓๓๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยเขาเพชร หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต   กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ยาว ๖๓๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕๓ ปรับปรุงถนน บริเวณปากทางเขา้ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

สนามเด็กเล่นหมู่บา้นกมลเพชร ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบั ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม

๕๔ ปรับปรุงถนน ซอยครูวาณี เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๘๔,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ยาว ๓๕ เมตร ที่ดีขึ้น

๕๕ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - ๑,๘๐๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยเกล็ดฉลาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๕๖ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๕๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า หมู่บา้นการะเกด ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมทูี่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๕๗ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมทอ่ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟสัท์ติก ๕๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ลอดเหล่ียมซอยต้นข่อย ๒) เพื่อความสะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ในการสัญจรของประชาชน ยาว ๒๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง       ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕๘ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

นาวีทอง หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๕๙ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๑๔๐,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยชื่นสุข ๔ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๐ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - ๑,๒๖๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยศิริมติร ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

แยกขวา หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๑ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๒๖๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยแสงจันทร์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๒ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยสมพงษ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๓๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๖๓ กอ่สร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - ๓,๗๕๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ซอยพร้อมมติร หมู่ที่ ๔ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๔ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๘๙๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ชื่นสุข ๕ หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๕ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - ๒,๓๓๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยลุงธรรม ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๗๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๖ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๒,๒๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยไร่ประสิทธิ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๖๗ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ทองสัมฤทธิ ์หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑,๖๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๘ ปรับปรุงถนนบริเวณซอย ณ วนัดี เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๗๒๐,๐๐๓  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๖๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

และขยายไหล่ทาง จัดระเบยีบ ของประชาชน กว้างเฉล่ีย ๒ เมตร ระยะทาง ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

สาธารณูปโภค ถนน รวม ๒,๐๐๐ เมตร จัดระเบยีบ ที่ดีขึ้น

ซอยบอ่นไก ่ซอยเทพประสาท สาธารณูปโภคตลอดแนว

ซอยคันธมาทน์-บา้นทุ่ง  กจิกรรม

ต.สัตหบี  - ปรับปรุงถนนสายสุขุมวิท 

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท (ส่ีแยกเจ)

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒  - ปรับปรุงสาธารณูปโภค

โครงการที่ ๓๓,๓๕

เสนอโดยชุมชนแยกเจ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๗๐ โครงการกอ่สร้างถนนซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๓๕๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

นาวี ๓ (ซอยวัดเทพประสาท ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ที่ดินจัดสรร ทร.) หมู่ที่ ๔ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท

๗๑ กอ่สร้างถนน ซอยย่อย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๒๘๐,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยสัตหีบสุขาภิบาล ๓๓ ตรงข้าม ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่บา้นรามนชุ ๑๙ หมู่ที่ ๔ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท

๗๒ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๒๘๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยวิเชียรเคหะ หมู่ที่ ๔ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท

๗๓ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๓๔๖,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยสุขเจริญ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ยาว ๕๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๗๔ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๓๖๗,๕๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นดาราทรตรงข้าม ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ยาว ๑๐๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

๗๕ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - - ๓๗๑,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยกล่ินสุวรรณ หมู่ที่ ๕ ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๑๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

๗๖ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๓๗๘,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยภาคภมูิ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๗๗ โครงการกอ่สร้างถนนซอยอยูสุ่ข ๒ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนน ขนาดผิวจราจร ๓๑๕,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ของประชาชน กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ รวม ๙๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๗๘ โครงการกอ่สร้างถนนซอยอยูสุ่ข ๓ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนน ขนาดผิวจราจร ๒๘๗,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ของประชาชน กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ รวม ๘๒ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๗๙ โครงการกอ่สร้างถนนซอยน้ าออ้ย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนน ขนาดผิวจราจร ๒๖๒,๕๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ของประชาชน กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ รวม ๗๕ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๐ โครงการกอ่สร้างถนน ซอยจ าลอง เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนน ขนาดผิวจราจร - ๑๔๐,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ของประชาชน กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ รวม ๔๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๑ ปรับปรุงถนน ซอยลุงโส เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - - ๗๒๐,๐๐๓ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๒ โครงการก่อสร้างถนนซอยเมธี ๒ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - - ๗๒๐,๐๐๓ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๓ โครงการกอ่สร้างถนนซอยจ่าไก่ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๒๙๔,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ยาว ๑๔๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๔ โครงการปรับปรุงถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๓,๗๘๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

นาวีทอง ๑ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๘๕ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๑๓๔,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยยุทธศักด์ิ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ยาว ๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๖ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๘๙๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยแยก ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

สาวิตรี หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๗ โครงการกอ่สร้างถนนซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก - - ๘๔๐,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

แมกไมส้ายลม หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ยาว ๔๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๘๘ โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๓๓๖,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นเคหะนคร หมู่ที่ ๖ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐  เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๒๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๘๙ โครงการปรับปรุงถนนหมู่บา้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๓,๑๕๖,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

สวนกาญจนา ถึงซอยแมวใจดี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๙๐ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๑,๑๗๖,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยอธิการ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๙๑ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๖๗๐,๔๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตซอยสุนษิา ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ยาว ๔๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๙๒ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๘๒๑,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยยังใหผ้ล ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๘๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๙๓ ปรับปรุงถนนบริเวณ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - ๑๔๔,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยสุขุมวิท ๘๙ หมู่ที่ ๖ ของประชาชน คอนกรีตกว้าง ๖ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี รวม ๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๙๔ ปรับปรุงถนนบริเวณหมู่บา้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - ๑๔๔,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

คันทรีฮิลล์ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖ ของประชาชน คอนกรีตกว้าง ๖ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี รวม ๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๙๕ ปรับปรุงถนนบริเวณหมู่บา้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - ๑๗๒,๘๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

คันทรีฮิลล์ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๖ ของประชาชน คอนกรีตกว้าง ๖ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี รวม ๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๙๖ ปรับปรุงถนนบริเวณ ซอย ๔ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - ๒๔๐,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นรามนชุ ๑ หมู่ที่ ๖ ของประชาชน คอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ความยาว ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี รวม ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๙๗ โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ปรับปรุงภมูทิศันพ์ร้อมถนน  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  - ทศันยีภาพมคีวามเปน็ กองช่าง

บริเวณส านกังานเทศบาล เรียบร้อยและเกดิความ รางระบายน้ า หรือทอ่ระบายน้ า ระเบยีบเรียบร้อยและ

ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ สวยงาม สวยงาม

๙๘ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๑,๗๖๔,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ณัฐฎา หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๙๙ โครงการกอ่สร้างถนนเส้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

อา่งเกบ็น้ าหมู่บา้นสรรพาวุธ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี ยาว ๕๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนแยกเจ

๑๐๐ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑๒,๖๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าสายไปหาดสอ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๐๑ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๑๗๖,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยลุงหงุ่น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๐๒ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๔๔๑,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยวารี ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๗๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๐๓ อดุหนนุโครงการกอ่สร้างลาน เพื่อความสะดวกในการท าพธิี กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๕๐,๐๐๐  -  - สามารถเคล่ือนย้ายศพ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสุสาน ฝังศพตามหลักศาสนาอสิลาม หนา ๐.๑๔ เมตร พื้นที่ประมาณ  ไปยังสุสานได้อย่างสะดวก

มสัยิดอลั-ฮุดา หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี ๔๗๔ ตารางเมตร

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา  

๑๐๔ ปรับปรุงถนน ทางเข้าหาดสอ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต และ

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ยาว ๑๐ กโิลเมตร ที่ดีขึ้น หนว่ยงานอื่น

๑๐๕ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๓๖๑,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยบญุทวี หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ยาว ๖๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๐๖ โครงการกอ่สร้างถนนสมาคม เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรลูกรังหรือ  - ๕๐๐,๐๐๐  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

บา้นทุ่ง หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน หนิคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๐๗ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๕,๕๔๔,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยไร่ชนะภยั ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๘๘๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๐๘ โครงการกอ่สร้างถนนและ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๔๔๙,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

วัดเขาคันธมาทน ์๑ หมู่ที่ ๙ สัญจรของประชาชน ยาว ๒๓๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๑๐๙ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๕,๘๒๑,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ

วัดเขาคันธมาทน ์ หมู่ที่ ๙ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๖๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๐ โครงการกอ่สร้างถนนและ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๐๓๙,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

วัดเขาคันธมาทน ์๓ หมู่ที่ ๙ สัญจรของประชาชน ยาว ๑๖๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๑๑๑ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๑๗๖,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยลุงค า ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ชุมชนเขาคันธมาทน ์หมู่ที่ ๙ สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๑๒ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๕๐๘,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยมะหาดคู่ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๗๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๓ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๕,๒๙๒,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยด าริหช์อบ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๙๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๔ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  - ๑,๔๗๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยปริยากร ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๕ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑๔๒,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยลุงเหรียญ หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์  ยาว ๘๕ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๖ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๑๓๔,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยเทศวงศ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๑๗ โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๑๓๔,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยมาลารัตน์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๘ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑๖๘,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยบญุฤทธิ ์หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

๑๑๙ โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑๔๒,๐๐๐ -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยสงวนสัมพนัธ์ หมู่ที่ ๙ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๘๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๑๒๐ โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัทติ์ก ๑,๙๑๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นเรือนยูงทอง หมู่ที่ ๙ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๑๒๑ โครงการกอ่สร้างถนน ซอยขา้งบา้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๒๘๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมอกระแส (แยกเจ) หมู่ที่ ๙ ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๒๒ ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติก ๑,๑๗๖,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ที่ดีขึ้น

ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร

๑๒๓ โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติก ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซ่อมแซม ขยายผิวจราจร ของประชาชน ขยายผิวจราจรคอนกรีตหรือคอนกรีต ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ถนนภายในเขตเทศบาลต าบล เสริมหล็กจ านวน ๑๓ ชุมชน ที่ดีขึ้น

เขตรอดุมศักด์ิ ยาว ๔,๐๐๐ เมตร

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒  กจิกรรม

โครงการที่ ๕,๖  - ซ่อมแซมถนนหลักชัยชนะ

เสนอโดยชุมชนเตยงาม  - ซ่อมแซมถนน ซอยจรดลฯ ๒๙ 

๑๒๔ โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนลูกรังและหนิคลุก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หนิคลุกทางสาธารณประโยชน์ ของประชาชน ทางสาธารณประโยชนภ์ายใน ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ในเขตเทศบาลต าบล เขตเทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ที่ดีขึ้น

เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑๓ ชุมชน กว้างเฉล่ีย

๔-๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๒๕ โครงการติดต้ังปา้ยจราจรและ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุและ ภายในเขต เทศบาลต าบล ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ การจราจรเปน็ระเบยีบ กองช่าง

สัญญาณไฟจราจรในเขต ลดอบุติัเหตุ เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑๓ ชุมชน และอบุติัเหตุลดลง

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

๑๒๖ โครงการติดต้ังปา้ยชื่อในเขต เพื่อใหม้สีถานที่แจ้งชื่อซอย ติดต้ังปา้ยชื่อซอยในเขตเทศบาล ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เกดิความสะดวกในการ กองช่าง

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๑๓ ชุมชน ประสานงานและการ

เขตรอดุมศักด์ิ คมนาคม

๑๒๗ โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกั เพื่อใหป้ระชาชนมทีี่พกัรอรถ กอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมศีาลาที่พกัรอรถ กองช่าง

ผู้โดยสาร ภายในเขตเทศบาลต าบล

เขตรอดุมศักด์ิ

๑๒๘ โครงการตีเส้นจราจรบนพื้นทาง เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ภายในเขต เทศบาลต าบล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การจราจรเปน็ระเบยีบ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบล เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑๓ ชุมชน และอบุติัเหตุลดลง

เขตรอดุมศักด์ิ

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒  กจิกรรม

โครงการที่ ๓  - โครงการเส้นแบง่ทศิทางการ

เสนอโดยชุมชนเตยงาม จราจร

งบประมาณ ๑๕๘,๙๕๗,๕๒๑ ๖๖,๘๕๐,๑๐๓ ๑๘,๔๕๗,๐๐๙

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและโครงขา่ยคมนาคมขนส่ง

แนวทางที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบรโิภค

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการขุดลอกคลองสวนน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าในคลอง ขุดลอกคลองสวนน้ าอาภากร  - ๗๕๐,๐๐๐ - สามารถระบายน้ าทว่มขังได้ กองช่าง

อาภากร หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ที่ต้ืนเขิน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร เร็วขึ้น

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอยค าแจ่ม ๕๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวกและ กองช่าง

ซอยค าแจ่ม  ด ารงชีวิต ไฟฟา้สว่างท าใหป้ระชาชน

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒ โครงการติดต้ังประดับไฟฟา้ เพื่อใช้ประชาสัมพนัธ์ใน บริเวณภายในและถนนสุขุมวิท ๕๐๐,๐๐๐  -  - การประชาสัมพนัธ์ใน กองช่าง

บริเวณภายในและถนนสุขุมวิท วันส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ ด้านหนา้ส านกังานเทศบาล วันส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ

ด้านหนา้ส านกังานเทศบาล ประชาชนได้รับรู้

๓ โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ ขยายเขตไฟฟา้บริเวณซอยหมู่ ๕๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวกและ กองช่าง

ซอยหมู่บา้นเรือนยูงทอง ด ารงชีวิต หมู่บา้นเรือนยูงทอง ไฟฟา้สว่างท าใหป้ระชาชน

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๔ โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอยเรืองศิริ ๕๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวกและ กองช่าง

ซอยเรืองศิริ หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ด ารงชีวิต ไฟฟา้สว่างท าใหป้ระชาชน

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงขา่ยคมนาคมขนสง่

แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕ โครงการจัดระเบยีบเสาไฟฟา้ เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ ภายในเขต ทต.เขตรอดุมศักด์ิ ๙,๗๕๐,๐๐๐  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

และติดต้ังไฟทางในเขต ด ารงชีวิต จ านวน ๑๓ ชุมชน และไฟฟา้สว่างท าให้

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ กจิกรรม ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่ดีขึ้น

แผนชุมชนป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒ แสงสว่างบนถนน (โคมช ารุด)

โครงการที่ ๔ 

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๖ โครงการขยายเขตจ าหนา่ย ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขยายเขตการจ าหนา่ยไฟฟา้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ไฟฟา้ภายในเขตเทศบาลต าบล ยากจน ในเขตเทศบาลต าบล และไฟฟา้สว่างท าให้

เขตรอดุมศักด์ิ ๒) เพื่อความสะดวกในการ เขตรอดุมศักด์ิ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

สัญจรของประชาชน ที่ดีขึ้น

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๒๕๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าถนนจรดลศึกษา ๒) เพื่อความสะดวกในการ ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบอ่พกั ถนนหนทางสะดวกท าให้

และซอยแยกต่าง ๆ หมู่ที่ ๑ สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล.  - ๒,๐๑๖,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ

บริเวณหนา้โรงเรียนสัตหบี ความยาวรวม ๔๒๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

สาขา ๑ หมู่ที่ ๑ อ.สัตหบี ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

๓ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๒๕๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าถนนวุฒิชัย และซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบอ่พกั ถนนหนทางสะดวกท าให้

แยกต่าง ๆ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน ที่ดีขึ้น

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงขา่ยคมนาคมขนสง่

แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ า

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๒๕๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าถนนพทิกัษส์มทุร ๒) เพื่อความสะดวกในการ ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบอ่พกั ถนนหนทางสะดวกท าให้

และซอยแยกต่าง ๆ หมู่ทื่ ๑ สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

๕ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า  - ๔๕๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณโรงพยาบาล ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

อาภากร หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน ที่ดีขึ้น

๖ โครงการลอกคลองและ เพื่อบรรเทาและระบายน้ า ลอกคลองและกอ่สร้างเขื่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ -  - สามารถระบายน้ าทว่มขังได้ กองช่าง

กอ่สร้างเขื่อนเรียงหนิริมตล่ิง ทว่มขัง เรียงหนิริมตล่ิงบริเวณคลอง เร็วขึ้น

บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชนห์ลังโรงเรียน

หลังโรงเรียนสิงหส์มทุร สิงหส์มทุร 

๗ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ความยาว ๗๐๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

บริเวณบา้นพกัตรงข้าม ๒) เพื่อความสะดวกในการ รวม ๒๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

สวนกรมหลวงชุมพร หมู่ที่ ๑ สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๘ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าข้างร้านค้าแฟลต ๗ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนทางสะดวกท าให้

ส่วนกลาง หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนมา้น้ า ที่ดีขึ้น

๙ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหนา้โรงเรียนสัตหบี ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนทางสะดวกท าให้

ฐานทพัเรือ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ที่ดีขึ้น

๑๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบายน้ า ขนาดกว้าง  - ๑,๓๐๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณซอย ๒ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนทางสะดวกท าให้

และซอย ๔ ถนนวุฒิชัย สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

๑๑ โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

เชื่อมต่อโรงพยาบาลอาภากรฯ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๒ ปรับปรุงรางระบายน้ าภายใน ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

หมู่บา้น กรมโรงงาน ฐานทพัเรือ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนทางสะดวกท าให้

สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ที่ดีขึ้น

๑๓ โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

บริเวณซอยฟา้นภาวี หมู่ที่ ๒ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนทางสะดวกท าให้

ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็ ที่ดีขึ้น

๑๔ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบบระบายน้ า  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าข้างก าแพงสุขุมวิท ๒) เพื่อความสะดวกในการ ข้างก าแพงสุขุมวิท (สนามกฬีา) ถนนหนทางสะดวกท าให้

(สนามกฬีา) หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๕๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนดงตาล ที่ดีขึ้น

๑๕ โครงการวางระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ความยาว ๒,๐๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

จากก าแพงตรงข้ามทางหลวง ๒) เพื่อความสะดวกในการ รวม ๕๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ลอดใต้ถนนมรูธวสิทธิส์วัสด์ิ สัญจรของประชาชน  ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

๑-๓ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑๖ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ความยาว ๑,๓๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น กรมโรงงาน ๒) เพื่อความสะดวกในการ รวม ๕๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ฐานทพัเรือสัตหบี สัญจรของประชาชน  ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ที่ดีขึ้น

๑๗ โครงการปรับปรุงระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ าหรือวางทอ่ - ๑,๐๕๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นการุณนเิวศน์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ระบายน้ า พร้อมบอ่พกั ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ความยาวรวม  ๒๔๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ที่ดีขึ้น

๑๘ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า - ๔๕๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยโฉมทองดี ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ๐.๔๐ เมตร  ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง

๑๙ กอ่สร้างรางระบายน้ า บริเวณ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า - ๔๕๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ๐.๔๐ เมตร  ถนนหนทางสะดวกท าให้

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่เหล่ียมข้ามถนน - ๒๐๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าข้ามถนนซอยยางงาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ๑ - ๑๕ x ๒.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๕.๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ที่ดีขึ้น

๒๑ ปรับปรุงทอ่ระบายน้ าหมู่บา้น ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ๔๕๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ ค าขอ

ศรีมติร ซอยยางงาม หมู่ที่ ๓ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ๐.๔๐ เมตร  ถนนหนทางสะดวกท าให้ เลขรับ ๑๙๒

ต. สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม

๒๒ กอ่สร้างระบบระบายน้ า ภายใน ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ความยาว ๒,๐๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

หมู่บา้นเพชรนภาแลนด์ หมู่ที่ ๓ ๒) เพื่อความสะดวกในการ รวม ๕๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ต. สัตหบี สัญจรของประชาชน  ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ที่ดีขึ้น

๒๓ ปรับปรุงทอ่ระบายน้ า ภายใน ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ความยาว ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ชุมชนเขาเพขร-ยางงาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ รวม ๕๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน  ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒๔ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง ๑,๒๗๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นชื่นสุข ๑ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ที่ดีขึ้น

๒๕ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๒,๐๘๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าตลอดเส้นทางซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

พร้อมมติร หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๓๒๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ที่ดีขึ้น

๒๖ ปรับปรุงระบบระบายน้ า บริเวณ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๖๒๕,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ซอยรุ่งโรจน ์๑๓ หมู่ที่ ๔ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ที่ดีขึ้น

๒๗ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - ๑,๑๗๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยลุงโส ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๒๘ กอ่สร้างระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๗๕๕,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ซอยอยู่สุข หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๗๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

๒๙ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - ๑,๖๒๕,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยสว่างแสง  ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

๓๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๔,๔๒๐,๐๐๐  - - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ระบายน้ าข้างวัดเขาพลอย- ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ท าใหป้ระชาชนมี

หมู่บา้นวงเดือน-ซอย สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๖๘๐ เมตร คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อยู่แล้วรวย หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

๓๑ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๙๗๕,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยรุ่งโรจน ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓๒ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๙๐๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยยางงาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

๓๓ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - - ๑,๓๖๕,๐๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยร่วมสุข ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๑๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

๓๔ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยหลังวัดปา่ยุบ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

ถึงสามแยกซอยเทพบรูพา สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

๓๕ โครงการกอ่สร้างปรับปรุง ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๙๙๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยขวัญแกว้ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๔๖๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓๖ โครงการกอ่สร้างปรับปรุง ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - - ๑,๑๗๐,๐๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

ดาราทร หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

๓๗ โครงการกอ่สร้างปรับปรุง ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๑,๒๐๓,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

สินทรัพย์ธาน ีหมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๘๕ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ที่ดีขึ้น

๓๘ โครงการกอ่สร้างปรับปรุง ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๓,๙๖๕,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยบอ่นไก่ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

กอ่นถึง หมู่บา้นรามนชุ ๑ สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๖๑๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

๓๙ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๑,๔๙๕,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยอยู่สบาย ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๓๐๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นรามนชุ ๑  ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

๔๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติก ๓,๑๕๖,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ

ซอยเย็นฤดีบริเวณส านกัสงฆ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

จิตตภาวันถึงบริเวณหมุ่บา้น สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

สามคัคี ๒๐ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร  ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๔๒ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - ๑,๙๕๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าสามแยกหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

เคหะนคร ๓ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

๔๓ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๙๕๐,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ภายในหมู่บา้นเคหะนคร ๑ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔๔ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ าหรือวางทอ่ ๑,๙๕๐,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นสมใจนกึ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ระบายน้ า ยาว ๓๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ซอยชมภ ูหมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน พร้อมบอ่พกั ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

๔๕ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๗๔๗,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นอดุมศักด์ิ ๒ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๑๕ เมตร  ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

๔๖ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - ๗๑๕,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยร่มเย็น - ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่บา้นสมใจนกึ หมู่ที่ ๖ สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๑๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๔๗ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า - - ๒,๓๘๕,๐๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นสายนภา ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

วิลเลจ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๕๓๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔๘ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๑,๓๐๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าเคหะนคร ๓ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

๔๙ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณหลัง ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

ส านกัสงฆซ์อยเมฆมาก สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

๕๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๓๒๕,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยผัดไทย ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ที่ดีขึ้น

๕๑ โครงการขุดลอกคลองเรียงหนิ เพื่อแกไ้ขปญัหาคลองต้ืนเขิน ขุดลอกคลองเรียงหนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คลองสามารถระบายน้ าได้ กองช่าง

ขอบตล่ิงคลองกานดา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เร็วขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕๒ โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น เพื่อกกัเกบ็น้ าเพื่อการอปุโภค กอ่สร้างฝายน้ าล้นคลองกานดา ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - มสีถานที่ในการกกัเกบ็น้ า กองช่าง

คลองกานดา และบริโภคและชะลอการ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๑๐ เมตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ไหลของน้ า จ านวน ๒ ช่วง

๕๓ โครงการกอ่สร้างงานเรียงหนิ เพื่อแกไ้ขปญัหาคลองต้ืนเขิน ขุดลอกคลองเรียงหนิขอบตล่ิง ๔๐๐,๐๐๐  -  - คลองสามารถระบายน้ าได้ กองช่าง

กอ่แนวคันคลองกานดา  คลองกานดา หนา ๐.๓๐ เมตร เร็วขึ้น

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา

๕๔ ปรับปรุงระบบระบายน้ า บริเวณ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๓๒๕,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ทางเข้าตลาดทองทพิย์ หมู่ที่ ๘ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ที่ดีขึ้น

๕๕ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๒,๙๙๑,๐๐๐ -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยโชติชไม ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๔๖๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕๖ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - - ๓,๕๗๗,๒๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยลุงช้วน ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๕๗ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๔,๕๕๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยบา้นพกั ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  ถนนหนทางสะดวกท าให้

สรรพาวุธ-วัดเขาคันธมาทน์ สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๕๘ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๑๓๘,๐๐๐  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยเกล็ดแกว้ ๒ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๗๕ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๕๙ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๖,๕๘๕,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยบา้นทุ่ง  ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๕๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๖๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๑,๓๐๐,๐๐๐  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยท าดี ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๖๑ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง ๖,๘๑๐,๐๐๐  - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าหมู่บา้นเรือนยูงทอง ๒) เพื่อความสะดวกในการ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน รวม ๑,๕๐๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๖๒ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ๑,๑๗๐,๐๐๐ - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยตาลคู่ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๖๓ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๖๓๗,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยจั่นเพชร ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๙๘ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๖๔ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า - ๒,๙๒๐,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยลุงสนทิ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๔๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๖๕ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๙๑๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าระหว่างทางโค้ง ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

แยกตรงไปบา้นนาบญุ สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๖๖ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า   - ๘๔๕,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

 ระบายน้ าซอยปล่ังพรม ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๓๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

๖๗ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า  - ๘๗๘,๐๐๐ - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยวรรณเพญ็ ๑ ๒) เพื่อความสะดวกในการ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่ โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๖๘ โครงการขุดลอกคลอง และ เพื่อแกไ้ขปญัหาคลองต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง และเรียงหนิ  - ๘,๐๐๐,๐๐๐  - คลองสามารถระบายน้ าได้ กองช่าง

เรียงหนิขอบตล่ิงคลองหว้ยลึก  ขอบตล่ิงคลองหว้ยลึก กว้าง ๑๐ เร็วขึ้น

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๖๙ โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น เพื่อกกัเกบ็น้ าเพื่อการอปุโภค กอ่สร้างฝายน้ าล้นคลองหว้ยลึก  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  - มสีถานที่ในการกกัเกบ็น้ า กองช่าง

คลองหว้ยลึก หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี และบริโภคและชะลอการ กว้าง ๑๐ เมตร จ านวน ๔ ช่วง เพื่อการอปุโภคและบริโภค

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ไหลของน้ า  

๗๐ โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างระบบระบายน้ าภายใน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มรีะบบระบายน้ าภายในเขต กองช่าง

ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล ๒) เพื่อความสะดวกในการ เขตเทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

เขตรอดุมศักด์ิ สัญจรของประชาชน จ านวน ๑๓ ชุมชน ยาว ๓,๐๐๐  

 เมตร

แผนชุมชน ป ี๓๕๕๖ ด้านที่ ๒ กจิกรรม

โครงการที่ ๑๖  - สร้างรางระบายน้ าและบ าบดั

เสนอโดยชุมชนดงตาล น้ าเสีย

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



























ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การส่งเสรมิการบรหิารจัดการที่ดแีละการป้องกันปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ

แนวทางที่ ๑ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

ล าดบัที่ เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหป้ระชาชนและพนกังาน จัดฝึกอบรมประชาชน และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนและพนกังานมคีวามรู้ กองวิชาการ

ด้านกฎหมาย ของเทศบาลมคีวามรู้ด้าน พนกังานเทศบาล ในเขตพื้นที่ ด้านกฎหมายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และแผนงาน

กฎหมายพระราชบญัญัติข้อมลู เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ.๒๕๔๐

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษา สร้างความสามคัคีอนัดีของคณะ คณะกรรมการชุมชน และ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ สามารถสร้างสามคัคีอนัดีของ กองสวัสดิการสังคม

ดูงานของคณะกรรมการชุมชน กรรมการชุมชนย่อยของเทศบาล ที่ปรึกษาชุมชน คณะกรรมการชุมชนได้

และที่ปรึกษาชุมชน กบัคณะผู้บริหาร  จัดประชุม เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง

สัมมนา และร่วมกนัแกไ้ขปญัหา กจิกรรม

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๕ ความเดือดร้อน และศึกษาดูงาน   - อบรมใหค้วามรู้ผู้น าด้าน

โครงการที่ ๑,๒ เพื่อน ามาพฒันาชุมชนของ พฒันาชุมชน

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท, ของเทศบาล  - ร่วมมอืร่วมใจในการพฒันา

บา้นหนองระก า ชุมชน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับโครงการ



ล าดบัที่ เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ โครงการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชนได้พฒันา คณะกรรมการชุมชน และ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ การด าเนนิงานของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ชุมชนตามแนวทางที่ได้วางแผน ที่ปรึกษาชุมชน มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชน ทั้ง ๑๓ ชุมชน ได้รับ

การแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

จ านวนโครงการ ๓ ๓ ๓

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การส่งเสรมิการบรหิารจัดการที่ดแีละการป้องกันปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ

แนวทางที่ ๒ ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้ ความเขา้ใจ การมจีิตส านึกและการมสี่วนรว่มทางการเมอืง

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนนิการเลือกต้ัง ด าเนนิการจัดการเลือกต้ัง ๓๐๐,๐๐๐  -  - สนบัสนนุการเลือกต้ัง กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ๑๓ ชุมชน

๒ โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ จัดท าโครงการเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึง ส านกัปลัดเทศบาล

และการอ านวยความสะดวก เคล่ือนที่ การใหบ้ริการต่าง ๆ ของ 

ในงานบริการ เทศบาลอย่างสะดวกและทั่วถึง

๓ โครงการจัดการเลือกต้ัง สนบัสนนุการเลือกต้ังของ ด าเนนิการเลือกต้ังในทกุระดับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเลือกต้ังผู้บริหารเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

ในทกุระดับ คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  และสมาชิกสภาเทศบาล

 เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับล าดบัที่



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การส่งเสรมิการบรหิารจัดการที่ดแีละการป้องกันปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ

แนวทางที่ ๓ ส่งเสรมิและเผยแพรใ่ห้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารจัดการภาครฐั

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดท าแผนชุมชน เพื่อจัดท าแผนชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ คณะกรรมการชุมชน  และ กองสวัสดิการ

 ตามความต้องการของ ที่ปรึกษาชุมชน ในเขตพื้นที่ ที่ปรึกษาชุมชน สามารถเขียน สังคม

ประชาชน เพื่อน าไปสู่การพฒันา เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ พฒันาชุมชนได้

เศรษฐกจิต่อไป

๒ โครงการจัดท าแผนพฒันา  ๑. เพื่อแสดงความสัมพนัธ์  ๑. จัดประชุมประชาคม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  มแีผนยุทธศาสตร์การพฒันา กองวิชาการ

เทศบาล เชื่อมโยง และสอดคล้องกนั  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แลฃะแผนพฒันาสามป ีเพื่อใช้ และแผนงาน

ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการพฒันา เปน็แนวทางการพฒันาเทศบาล

และการจัดท างบประมาณประจ าป ี๓. จัดท าแผนพฒันาสามปี อย่างมปีระสิทธิภาพ

 ๒. เพื่อแสดงแนวทางการพฒันา 

ในช่วงสามปแีละสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ อดุหนนุโครงการเพิ่ม   - เพื่อใหเ้ปน็ศูนย์กลางประสาน  - ปรับปรุงที่ท าการศูนย์ข้อมลู ๓๐,๐๐๐  -  - เปน็ส่ือกลางประชาสัมพนัธ์ กองวิชาการ

ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมลู งานเกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างฯ เปน็ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร และแผนงาน

ข่าวสารการซ้ือการจ้างองค์กร การเปดิซอง,ประกวดราคา ของหนว่ยบริหารส่วนราชการ และศูนย์ประสานงาน อปท.

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น การพฒันาทอ้งถิ่น แผนพฒันา ทอ้งถิ่น เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

งบประมาณ ระเบยีบ กฎหมาย  - จัดหาครุภณัฑ์อื่น ๆ และ

และการบริหารงานทั่วไป อปุกรณ์ส านกังานฯ ฯลฯ

รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุ - จัดท าเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่

อปท.ในพื้นที่ ประชาสัมพนัธ์จัดซ้ือจัดจ้างฯ

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



























ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ

แนวทางที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปรับรู้แหล่งทอ่งเที่ยว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ท าใหป้ระชาชนทั่วไปได้รับรู้ ส านกัปลัดเทศบาล

ในพื้นที่เทศบาลต าบลเขตร สถานที่ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ ในพื้นที่เทศบาลและใหก้ารขยายตัว ข่าวสารแหล่งทอ่งเที่ยวภายใน

เขตรอดุมศักด์ิ เทศบาล ทางเศรษฐกจิในพื้นที่เพิ่มขึ้น อ าเภอสัตหบีอย่างทั่วถึง

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒ กจิกรรม

โครงการที่ ๔๐  - โครงการพฒันาวัดใหเ้ปน็แหล่ง

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ทอ่งเที่ยวและเปน็ที่พึ่งทางใจ 

๒ โครงการปรับปรุงภมูทิศันแ์ละ เพื่อใหเ้กดิความสะอาดและ ภายในเขตเทศบาลเขตรอดุมศักด์ิ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - เกดิความสะอาดและความ กองช่าง

ความสะอาดของถนนสาธารณะ ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย เปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ

ในเขตเทศบาลต าบล ของถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะ

เขตรอดุมศักด์ิ

๓ โครงการปรับปรุงภมูทิศัน ์ เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ ปรับปรุงภมูทิศันส์วนสาธารณะ  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่  มสีถานที่ กองช่าง

สวนสาธารณะสวนทศันาภริมย์ พกัผ่อนหย่อนใจในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ และมี

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี และมสุีขภาพจิตที่ดี กจิกรรมภายในชุมชน

งบประมาณ ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

จ านวนโครงการ ๒ ๒ ๒

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ

แนวทางที่ ๒ การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตแิละมนุษย์สรา้งขึ้น

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ อดุหนนุโครงการทศันศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนได้เปดิโลกทศัน์ จัดกจิกรรมทศันศึกษา ๖๓,๕๐๐  -  - นกัเรียนได้เรียนรู้และมี กองการศึกษา

แหล่งเรียนรู้เชิงอนรัุกษ์ ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นและ แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่น โดยน า ประสบการณ์เรียนรู้ใหม ่ๆ 

ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนวัดเขา- ใหน้กัเรียนตระหนกัเหน็คุณค่า นกัเรียนไปทศันศึกษา อย่างมคีวามสุข

คันธมาทน์ ของการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม พพิธิภณัฑ์สัตว์น้ าบา้นเพ

๒ อดุหนนุโครงการค่ายวิทย์ - เพื่อใหน้กัเรียนได้รู้คุณค่า ด าเนนิโครงการค่ายวิทย์ - ๑๓๐,๐๐๐  -  - นกัเรียนรู้คุณค่าเหน็ประโยชน์ กองการศึกษา

ดาราศาสตร์รักษ ์ใหแ้ก่ เหน็ประโยชนแ์ละโทษของ ดาราศาสตร์รักษส่ิ์งแวดล้อม และโทษของส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนสัตหบี ส่ิงแวดล้อม กจิกรรมดูดาว ณ โรงเรียน มจีิตส านกึที่ดี และตระหนกัถึง

สัตหบี และช่องแสมสาร ผลกระทบของส่ิงแวดล้อม

อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

๓ อดุหนนุโครงการทศันศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนรักและหวงแหน ด าเนนิการโครงการในระหว่าง ๔๗,๕๐๐  -  - นกัเรียนได้ทศันศึกษาแหล่ง กองการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่น ถิ่นที่อยู่อาศัยภมูภิาคของตน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียนรู้ในทอ้งถิ่นซ่ึงเปรียบ

โรงเรียนจุกเสมด็ อกีทั้งเปน็การน านกัเรียนสู่ โดยน าเด็กนกัเรียนไป เสมอืนหอ้งเรียนธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินอก ทศันศึกษา ณ สวนนงนชุ อกีทั้งนกัเรียนรัก หวงแหน

หอ้งเรียน นกัเรียนและครู จ านวน ถิ่นที่อยู่อาศัย

๒๐๐ คน

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔ โครงการกอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้และ อดุหนนุโครงการกอ่สร้าง ๒๙,๐๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมคีวามรู้ในการ กองช่าง

ศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข้าใจในการอนรัุกษธ์รรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อนรัุกษธ์รรมชาติและ หนว่ยงานอื่น

ทางทะเล และส่ิงแวดล้อมทางทะเล และส่ิงแวดล้อมทางทะเล ส่ิงแวดล้อมทางทะเล

ชุมชนทุ่งโปรง

๕ โครงการกอ่สร้างเพื่ออนรัุกษ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้และ อดุหนนุโครงการอนรัุกษ์ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมคีวามรู้ในการ กองช่าง

ส่ิงแวดล้อมทางทะเล บริเวณ เข้าใจในการอนรัุกษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อมทางทะเล อนรัุกษธ์รรมชาติและ หนว่ยงานอื่น

ผาวชิราลงกรณ์ ชุมชนเตยงาม และส่ิงแวดล้อมทางทะเล ชุมชนเตยงาม ส่ิงแวดล้อมทางทะเล

๖ โครงการสวนปา่ชายเลน เพื่อใหป้ระชาชนมทีศันคติที่ดี โครงการสวนปา่ชายเลน ๒,๓๔๘,๕๐๐  -  - ประชาชนมทีศันคติที่ดีในการ กองช่าง

เทดิไทส้ยามมกฎุราชกมุาร ในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เทดิไทส้ยามมกฎุราชกมุาร รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

๖๐ พรรษา ๖๐ พรรษา

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๗ อดุหนนุโครงการค่ายปลูก เพื่อใหน้กัเรียนรู้คุณค่าเหน็ นกัเรียนและครู ๑๔๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมทีศันคติที่ดีในการ กองการศึกษา

จิตส านกึอนรัุกษธ์รรมชาติ ประโยชนแ์ละโทษมจีิตส านกึที่ดี จ านวน ๑๕๐ คน รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อมโรงเรียนสัตหบี และตระหนกัถึงผลกระทบที่เกดิ

เขตฐานทพัเรือสัตหบี จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ

แนวทางที่ ๓ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชวีภาพและที่อยูอ่าศัยของสัตว์

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการค่ายเยาวชนอนรัุกษ์  - เพื่อสร้างจิตส านกึใหเ้หน็ เยาวชนในพื้นที่เทศบาลต าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -เยาวชนมจีิตส านกึและเหน็ กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญเกดิความร่วมมอื เขตรอดุมศักด์ิ ความส าคัญของทรัพยากร

ร่วมใจในการอนรัุกษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

 - เพื่อใหเ้ยาวชนสามารถน า ไปเผยแพร่ต่อไป

ความรู้ด้านอนรัุกษธ์รรมชาติ

ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

๒ โครงการทอ้งถิ่นสีเขียว  - ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนในเขต จ านวน ๑๓ ชุมชน ๕๐,๐๐๐  -  -  - ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

 ในทอ้งถิ่น รักษาส่ิงแวดล้อม โดยการปลูก

 - ส่งเสริมการเปน็เมอืงนา่อยู่ ต้นไม้

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดี

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ โครงการประชุมเครือข่าย  - เพื่อสร้างพนัธมติรในการ ผู้บริหารทอ้งถิ่น, สมาชิกสภา, ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เกดิการบรูณาการการจัดการ กองสาธารณสุขฯ

การจัดการส่ิงแวดล้อมในทะเล จัดการส่ิงแวดล้อมในทะเล หวัหนา้ส่วนราชการ และ ส่ิงแวดล้อมในทะเลเอเซีย

เอเซียตะวันออก (Partnership เอเซียตะวันออก พนกังานผู้เกี่ยวข้อง ตะวันออก (Partnership in

 in Environment for the  - เพื่อแลกเปล่ียนข้อมลูและ Environment for the Seas

Seas of East Asia : PEMSEA) ประสบการณ์ในการจัดสรร of East Asia : PEMSEA) 

ชายฝ่ังแบบบรูณาการ เพื่อแกไ้ข ในทศิทางเดียวกนั

ปญัหาอย่างยั่งยืนในระดับ  - ประเทศเครือข่ายสมาชิก

ทอ้งถิ่น และทอ้งถิ่นได้แลกเปล่ียนข้อมลู

ที่เปน็ประโยชนน์ าไปสู่การ

พฒันาที่ยั่งยืน

๔ โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ เพื่อใหม้ทีี่ก าจัดขยะในพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาลต าบล  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  -  - สามารถลดปริมาณขยะ กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ เขตรอดุมศักด์ิ  - มทีี่ก าจัดขยะของชุมชน

จ านวน ๒ แหง่  - ลดภาวะส่ิงแวดล้อมที่เกดิ

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๓ กจิกรรม จากขยะ

โครงการที่ ๗  - โครงการเตาเผาขยะลดมลพษิ

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๕ โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากร  - เพื่อพฒันาศักยภาพของ ผู้บริหารทอ้งถิ่น, สมาชิกสภา, ๑๘๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐  - มต้ีนแบบในการพฒันาและ กองสาธารณสุขฯ

ในการบริหารจัดการชายฝ่ังแบบ บคุลากรใหเ้กดิความรู้ หวัหนา้ส่วนราชการ บริหารจัดการชายฝ่ังแบบ

บรูณาการ ความเข้าใจในการปฏบิติังาน หวัหนา้ส่วนราชการ ไปศึกษา บรูณาการ

ด้านการจัดการชายฝ่ังแบบ ดูงานด้านการพฒันาชายฝ่ัง  - บคุลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจ

บรูณาการ ทะเลของประเทศภาคีสมาชิก และสามารถน าแบบอย่างที่ดี

 - เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและ และประเทสที่มกีารจัดการด้าน มาพฒันาทอ้งถิ่นของตนเองได้

ความเปน็อยู่ของประเทศที่ ส่ิงแวดล้อมและการจัดการ  - เกดิการพฒันาอย่างยั่งยืน

พฒันาแล้วในการบริหารจัดการ ชายฝ่ังอย่างยั่งยืน และเปน็ไปในทศิทางเดียวกนั

ชายฝ่ัง อนัน าไปสู่การเปน็แบบ

อย่างของการพฒันาทอ้งถิ่น

อย่างยั่งยืน

๖ โครงการรณรงค์รักษา เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล ๑๕๐,๐๐๐  -  - ชุมชนเกดิความสวยงาม กองสาธารณสุขฯ

ความสะอาดในชุมชน ในชุมชน เขตรอดุมศักด์ิ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย  

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ

แนวทางที่ ๔ การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดซ้ือถังขยะ  - เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ เพื่อจัดหาถังขยะชนดิมฝีาปดิ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -เกดิความสะอาดและความเปน็ กองสาธารณสุขฯ

เรียบร้อย มฝีาปดิ ความจุไมน้อ้ยกว่า ระเบยีบเรียบร้อย

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒ ๒๔๐ ลิตร

โครงการที่ ๑๕ กจิกรรม

เสนอโดยชุมชนดงตาล  - จัดหาถังขยะเพิ่มเติม

และด้านที่ ๓  โครงการที่ ๑   

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

๒ โครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะ  - เพื่อแกไ้ขปญัหาขยะเต็มล้น พื้นที่หลุมขยะเขาเพชร หมู่ที่ ๓ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐  -สถานที่ทิ้งขยะเขาเพชร กองสาธารณสุขฯ

เขาเพชร พื้นที่ รองรับขยะได้  และไมก่อ่ใหเ้กดิ

 - เพื่อปรับเกล่ียพื้นที่ใหส้ามารถ มลภาวะกระทบสุขภาพของ 

    รองรับขยะต่อไปได้ ประชาชน

 - เพื่องปอ้งกนัปญัหามลภาวะ 

กระทบต่อสุขภาพของประชาชน

๓ โครงการบ ารุงรักษาสถานี เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของ สถานขีนถ่ายขยะมลูฝอย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ยีดระยะเวลาการใช้งานของ กองสาธารณสุขฯ

ขนถ่ายขยะมลูฝอย สถานขีนถ่ายใหย้าวนานขึ้น สถานขีนถ่ายขยะใหย้าวนานขึ้น

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๔ โครงการธนาคารขยะ  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน  - เพื่อลดปริมาณกองขยะใน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -ชยะในบริเวณโรงเรียนและ กองสาธารณสุขฯ

ใหน้อ้ยลง โรงเรียนและชุมชน และชุมชนมปีริมาณลดลง

แผนชุมชน ป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒  - เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้  - เพื่อจัดการขยะที่เหมาะสม  -นกัเรียนมทีศันคติและนสัิย

โครงการที่ ๑๕ ใหน้กัเรียนและชุมชนได้รู้จัก กจิกรรม ในการเกบ็ขยะและการรักษา

เสนอโดยชุมชนดงตาล คัดแยกขยะการใช้ทรัพยกรให้  - โครงการธนาคารขยะ ความสะอาด

ด้านที่ ๓ โครงการที่ ๖,๘ คุ้มค่า  -นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ืองการ

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง,เขาเพชร-  - ค่านยิมในการรักษาความ ก าจัดขยะ การคัดแยกขยะที่

ยางงาม สะอาด ถูกต้องเปน็ระบบ

๕ โครงการกอ่สร้างอาคารก าจัด เพื่อใหก้ารก าจัดส่ิงปฏกิลูให้ พื้นที่รับผิดชอบในเขต  - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  - เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงปฏกิลู เปน็ไปตามหลักสุขาภบิาล เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ มสีถานที่ก าจัดส่ิงปฏกิลูที่ถูกต้อง หนว่ยงานอื่น

ตามหลักสุขาภบิาล  และม ี

ผลพลอยได้เปน็ปุ๋ยธรรมชาติ

น าไปใช้ประโยชนต่์อไป

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ

แนวทางที่ ๖ การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ าอย่างยัง่ยืน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๑ โครงการขยายเขตจ าหนา่ย เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ ประชาชนในเขตเทศบาล ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมนี้ าในการอปุโภค กองช่าง

น้ าประปา ในเขตพื้นที่ อปุโภคและบริโภค ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ หมู่ที่ ๓, ๔, และบริโภค

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ ความยาวรวม

๔,๐๐๐ เมตร

แผนชุมชนป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒ กจิกรรม

โครงการที่ ๑๒  - ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

๒ โครงการกอ่สร้างระบบบ าบดั เพื่อใหม้กีารบ าบดัน้ าเสีย และ กอ่สร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - สามารถบ าบดัน้ าเสียในพื้นที กองช่าง

น้ าเสียในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล ปอ้งกนั น้ าที่เนา่เสีย บ าบดักอ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล ใหม้คุีณภาพกอ่นจะไหลลงสู่

เขตรอดุมศักด์ิ จะไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เขตรอดุมศักด์ิ แมน่้ าล าคลอง

แผนชุมชนป ี๒๕๕๖ ด้านที่ ๒ กจิกรรม

โครงการที่ ๑๖  - สร้างรางระบายน้ าและ

เสนอโดยชุมชนดงตาล เคร่ืองบ าบดัน้ าเสีย

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ รับผิดชอบ

๓ โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้ า เพื่อเกบ็กกัน้ า ส าหรับอปุโภค กอ่สร้างฝายกั้นน้ าในพื้นที่  - ๕๐๐,๐๐๐  - มแีหล่งกกัเกบ็กกัน้ าส าหรับ กองช่าง

บริเวณพื้นที่ฝึกบา้นทุ่งโปรง บริโภค บริเวณบา้นทุ่งโปรง อปุโภคบริโภคได้

(พนั ลว.พล.นย.) 

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง

๔ โครงการขยายเขตจ าหนา่ย เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลน ประชาชนในหมู่บา้นรามนชุ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมนี้ าในการอปุโภค กองช่าง

น้ าประปาภายในหมู่บา้นรามนชุ น้ าไว้อปุโภคและบริโภค เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ  และบริโภค อย่างทั่วถึง

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน

๕ โครงการขยายเขตจ าหนา่ย เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลน ประชาชนในหมู่บา้นรามนชุ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมนี้ าในการอปุโภค กองช่าง

น้ าประปาภายในหมู่บา้น น้ าไว้อปุโภคและบริโภค เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ  และบริโภค อย่างทั่วถึง

ทรัพยนาวี ๑  หมู่ที่ ๖ ของประชาชน

ต.สัตหบี  

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ


