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เหตุผลและความจําเปน 
 

 ตามท่ีเทศบาลตําบลชําฆอ ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของ
เทศบาลตําบลชําฆอ ไปแลว นั้น 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลชําฆอ มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะดําเนินการตามโครงการพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือ
แกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะ
การแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของ
เทศบาลตําบลชําฆอ  
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชําฆอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ของเทศบาลตําบล   
ชําฆอ ฉบับนี้ เปนแผนการพัฒนาทองถ่ินในระดับตําบล ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาตําบลซ่ึงไดกําหนดแผนงาน 
การพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชําฆอ  

  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลชําฆอ อยางเหมาะสมมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาระดับตางๆ และมีประสิทธิภาพเทศบาลตําบลชําฆอ จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองเพ่ิมเติม
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ข้ึน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔ 
วรรค ๑๙ (การเพ่ิมเติม หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงานโครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปใหปรากฏไว
ในแผนพัฒนาสามป) และขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลตําบลชําฆอ 

 



น. ๑ 

สวนที ่๑ 
เหตุผลและความจําเปน 

 ๑. เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลชําฆอ ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไดพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และไดประกาศใชเทศบัญญัติฯ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น
  เนื่องจาก เทศบาลตําบลชําฆอ มีความตองการและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินงานตาม
ตามนโยบายเรงดวนและภารกิจจึงจําเปนตองจัดเตรียมโครงการท่ียังมิไดบรรจุอยูในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชําฆอ ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีแทจริงและการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ในครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชนสู งสุดแกประชาชนเปนสํา คัญและตอบสนองนโยบายตางๆโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔ วรรค ๑๙ 
(การเพ่ิมเติม หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวใน
แผนพัฒนาสามป) และขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

 ๒. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลชําฆอ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการสาธารณสุข 
 และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  

 มีจํานวน ๑  โครงการ ดังนี้        
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๕ สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

 ๑. โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค หมูท่ี ๗  งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม        
  - เพ่ือสงเสริมการแขงกีฬาสรางความสามัคคีหางไกลยาเสพติด   
  - เพ่ือมีสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆในชุมชน  

 
 



น.๒ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 มีจํานวน ๑๓  โครงการ ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา  
 ๓.๑.๑  ถนนลาดยาง 
 ๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายชําฆอ-หนองเสม็ด หมูท่ี ๒ งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีประชา – เนินไมหอม หมูท่ี ๑,๘ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ชําฆอ-รพช. หมูท่ี ๓,๕ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๔. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองปรือ – หนองปลาไหล หมูท่ี ๘ งบประมาณ ๑,๓๓๑,๙๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๓.๑.๒  ถนนคอนกรีต 
 ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล-คลองชลประทาน หมูท่ี ๘
 งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 

 
 
 
 



น.๓ 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๓ กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ๑. โครงการขยายทอประปา หมูท่ี ๒  งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี ๒  งบประมาณ ๕๖,๕๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๓. โครงการกอสรางขยายทอเมนประปา หนองนกเขา หมูท่ี ๓ งบประมาณ ๑๓๕,๕๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๔. โครงการกอสรางขยายทอเมนประปา พรอมอุปกรณ หมูท่ี ๓ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๕. โครงการกอสรางขยายทอประปา หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาสายหนองปรือ-คลองชลประทาน หมูท่ี ๘  
 งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท   
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๗. กอสรางโรงสูบน้ําและขยายทอน้ําสระน้ําสาธารณะประโยชน หมูท่ี ๙งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ท่ัวถึง 
 ๘. กอสรางฝายประชาอาสา หมูท่ี ๔  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ท่ัวถึงท้ังดานเกษตร 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ และการมีสวนรวม     
 มีจํานวน ๑ โครงการ ดังนี้  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๔.๓ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 ๑. ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูทางการเกษตร หมู ๑ งบประมาณตั้งไว ๔๙๙,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม        
  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานปรับปรุงอาคารมีสถานท่ีรองรับกิจกรรมในชุมชน 
 
 

 

 



 

น.๔ 

สวนที ่๒ 

สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑  
เทศบาลตําบลชําฆอ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ ๑    การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
    สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๒    การทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๓    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๔    การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ และการมีสวนรวม    

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕  การสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนาที ่๓.๑   กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้าํ  

      ๓.๑.๑   ถนนลาดยาง 

      ๓.๑.๒   ถนนคอนกรีต   

แนวทางการพัฒนาที ่๓.๓   กอสราง ปรับปรุง แหลงน้าํเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที ่๔.๓   ปรับปรุงอาคารสถานที ่

โครงการพัฒนา       งบประมาณ ๑๑,๖๓๑,๙๐๐ บาท 

๑.  กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค หมูท่ี ๗        งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐  บาท 

๒.  ปรับปรุงถนนลาดยางสายชําฆอ-หนองเสม็ด หมูท่ี ๒   งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐  บาท 

๓.  ปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีประชา – เนินไมหอม หมูท่ี ๑,๘   งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐  บาท 

๔.  ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ชําฆอ-รพช. หมูท่ี ๓,๕    งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐บาท 

๕.  ปรับปรุงถนนสายหนองปรือ – หนองปลาไหล หมูท่ี ๘    งบประมาณ ๑,๓๓๑,๙๐๐บาท 

๖.  กอสรางถนน คสล.สายหนองปลาไหล-คลองชลประทาน หมูท่ี ๘  งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐บาท  

๗.  ขยายทอประปา หมูท่ี ๒      งบประมาณ   ๔๙๙,๐๐๐ บาท            

๘.  ปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี ๒      งบประมาณ     ๕๖,๕๐๐ บาท     

๙.  กอสรางขยายทอเมนประปา หนองนกเขา หมูท่ี ๓   งบประมาณ   ๑๓๕,๕๐๐ บาท 

๑๐. กอสรางขยายทอเมนประปา พรอมอุปกรณ หมูท่ี ๓   งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.  กอสรางขยายทอประปา หมูท่ี ๕     งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๒.  ปรับปรุงระบบประปาสายหนองปรือ-คลองชลประทาน หมูท่ี ๘   งบประมาณ   ๑๒๗,๐๐๐ บาท
๑๓.  กอสรางโรงสูบน้ําและขยายทอน้ําสระน้ําสาธารณะประโยชน หมูท่ี ๙   งบประมาณ   ๓๙๕,๐๐๐ บาท
๑๔.  กอสรางฝายประชาอาสา หมูท่ี ๔      งบประมาณ   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๕. ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูทางการเกษตร หมู ๑   งบประมาณ   ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
 
 

 



น.๕ 

สวนที ่๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

เทศบาลตําบลชําฆอ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ป ๒๕๕๙ 

ป ๒๕๖๐ 

ป ๒๕๖๑ 

รวม ๓ ป 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค หมู ๗  - เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา พื้น คสล.ขนาดกวาง 18 ม. ๔๐๖,๐๐๐ ลานกีฬาพื้น  -สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ กองชาง

สรางความสามัคคี ยาว 28 ม. หรือพื้นที่ไมนอย คสล.  สําหรับ สรางความสามัคคี ในชุมชน

กวา 240 ตร.ม. ทต เลนกีฬา

อื่นๆ

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

๑.๕  แนวทางสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายชําฆอ-  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน จํานวน ๔ ชวง ๓๒๗,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

หนองเสม็ด หมูที่ ๒ คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง ที่เสียหาย หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

๒ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีประชา-  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน จํานวน ๓ ชวง ๔๙๑,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

เนินไมหอม  หมูที่ ๑,๘ คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง ที่เสียหาย หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

๓ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายชําฆอ-รพช.  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน กวางขนาด ๖,๐๐๐,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

หมู ๓,๕ คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง  6 เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

๔ ปรับปรุงถนน สายหนองปรือ-  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน กวางขนาด ๑,๓๓๑,๙๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

หนองปลาไหล  หมู 8 คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง  6 เมตร  ยาว 530  เมตร หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

ที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ

๓.๑.๑ ถนนลาดยาง

๓.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง กอสรางถนน คสล.ขนาก ๔๔๔,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

สายหนองปลาไหล- คลองชลประทาน คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 ม. ยาว 180 ม. หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

หมูที่ 8 เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

๓.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา

๓.๑.๒  ถนนคอนกรีต

ที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ ขยายทอประปา หมูที่ 2 ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ๔๙๙,๐๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 2 มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง ยาว 3,800 เมตร พรอม (เทศบาล) ใหประชาชน อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อุปกรณ อื่นๆ ใชประโยชน ทั่วถึง

๒ ปรับปรุงระบบประปา หมู 2 ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค เปลี่ยนปมสูบน้ํา ๕๖,๕๐๐ ปรับปรุงระบบ  - ประชาชน หมู 2 มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง พรอมอุปกรณ (เทศบาล) การสูบน้ํา อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อื่นๆ ทั่วถึง

๓ กอสรางขยายทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ๑๓๕,๕๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 3 มีน้ําเพื่อ กองชาง

หนองนกเขา  หมู 3 อยางทั่วถึง ยาว 1,000 เมตร พรอม (เทศบาล) ใหประชาชน อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อุปกรณ อื่นๆ ใชประโยชน ทั่วถึง

๔ กอสรางขยายทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ๔๒๐,๐๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 3 มีน้ําเพื่อ กองชาง

พรอมปรับปรุง   หมู 3 อยางทั่วถึง ยาว 2,500 เมตร พรอม (เทศบาล) พรอมติดตั้ง อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อุปกรณติดตั้งปมสูบน้ํา อื่นๆ อุปกรณปมสูบน้ํา ทั่วถึง

๕ กอสรางขยายทอประปา หมู 5 ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ๒๐๖,๕๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 5 มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง ยาว 580 เมตร/ขนาด 2นิ้ว (เทศบาล) พรอมอุปกรณ อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

ยาว975 เมตร พรอมอุปกรณ อื่นๆ ทั่วถึง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เทศบาลตําบลชําฆอ

๓.๓ กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

น.9



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๖ ปรับปรุงระบบประปาสายหนองปรือ- แกไขปญหาน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ๑๒๗,๐๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 8  มีน้ําเพื่อ กองชาง

คลองชลประทาน  หมู 8 อยางทั่วถึง ยาว 1,500 ม.  พรอมอุปกรณ (เทศบาล) ใหประชาชน อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อื่นๆ ใชประโยชน ทั่วถึง

๗ กอสรางโรงสูบน้ําและขยายทอน้ํา แกไขปญหาน้ําใชอุปโภคบริโภค โรงสูบน้ํา 1 หลัง และวางทอ ๓๙๕,๐๐๐ ปรับปรุงระบบ  - ประชาชน หมู 9  มีน้ําเพื่อ กองชาง

สระน้ําสาธารณประโยชน  หมู 9 อยางทั่วถึง พีวีซียาว ๑,๐๐๐ เมตร (เทศบาล) การสูบน้ํา อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

พรอมอุปกรณ อื่นๆ ทั่วถึง

๘ กอสรางฝายประชาอาสา หมู 4 แกไขปญหาน้ําใชอุปโภคบริโภค ฝายน้ําลน ๑ จุด ๕๐๐,๐๐๐ กอสรางฝาย  - ประชาชน หมู ๔  มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง ดานเกษตร (เทศบาล) น้ําลน ๑ แหง อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อื่นๆ ทั่วถึงดานเกษตร

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

๓.๓ กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

น.10



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูทาง  - เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกวาง ๔๙๙,๐๐๐ อาคารไดรับ มีสถานที่รองรับกิจกรรมใน กองชาง

การเกษตร หมู 1 ปรับปรุงอาคาร 12 เมตร ยาว 15 เมตร (เทศบาล) การปรับปรุง ชุมชนไดมากขึ้น

ใหดีขึ้น

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ และการมีสวนรวม

๔.๓  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

น.11



น.๑๒ 

สวนที ่๔ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนารวม 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลตําบลชําฆอ  อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 

ป ๒๕๕๙ 

ป ๒๕๖๐ 

ป ๒๕๖๑ 

รวม ๓ ป 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการ 

 
 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา  

    ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ

    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

 ๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา  

 ๑.๒  แนวทางสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข

๑.๓  แนวทางสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคม และสวัสดิการ

๑.๔  แนวทางสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๑.๕  แนวทางสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ๑ ๔๐๖,๐๐๐ ๑ ๔๐๖,๐๐๐

รวม ๑ ๔๐๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๐๖,๐๐๐

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒.๑  แนวทางสงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒.๒  แนวทางกิจกรรมการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่

        และทองเที่ยว

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร

ป  ๒๕๖๐ ป  ๒๕๖1 รวม  ๓  ปป  ๒๕๕๙

น.13
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๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 ๓.๑  แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา 

รางระบายน้ําและสะพาน

          ๓.๑.๑ ถนนลาดยาง ๔ ๘,๑๔๙,๙๐๐ ๔ ๘,๑๔๙,๙๐๐

          ๓.๑.๒ ถนนคอนกรีต ๑ ๔๔๔,๐๐๐ ๑ ๔๔๔,๐๐๐

          ๓.๑.๓ ถนนลูกรัง

          ๓.๑.๔ ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา

          ๓.๑.๕ สะพาน

  ๓.๒  แนวทางการขยายเขต ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา 

         ไฟฟาสาธารณะ

 ๓.๓  แนวทางกอสราง ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ๘ ๒,๓๓๙,๕๐๐ ๘ ๒,๓๓๙,๕๐๐

        และการเกษตร

รวม ๑๓ ๑๐,๙๓๓,๔๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๑๐,๙๓๓,๔๐๐

๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ

     และการมีสวนรวม

  ๔.๑   แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

  ๔.๒  แนวทางสงเสริมพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

  ๔.๓  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ๑ ๔๙๙,๐๐๐ ๑ ๔๙๙,๐๐๐

  ๔.๔  แนวทางจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องจักรกล

ในการปฏิบัติงาน

  ๔.๕  แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได

  ๔.๖  แนวทางสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมประสานงานหนวยงานและองคกร

รวม ๑ ๔๙๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๙๙,๐๐๐
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๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร

     สรางความพรอมของตําบลเขาสูประชาคมอาเซียน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ 

      และกลุมอาชีพ

๕.๒ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรและหลักปรัชญา

      เศรษฐกิจพอเพียง

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร ๑๕ ๑๑,๘๓๘,๔๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๑๑,๘๓๘,๔๐๐
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สวนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา  

    ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ

    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

 ๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา  ๔ ๗๕๑,๐๐๐ ๔ ๗๔๐,๐๐๐ ๔ ๗๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๒๓๑,๐๐๐

 ๑.๒  แนวทางสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข ๖ ๕๙๑,๐๐๐ ๖ ๕๙๐,๐๐๐ ๖ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๗๗๑,๐๐๐

๑.๓  แนวทางสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคม และสวัสดิการ ๖ ๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๐๕๐,๐๐๐

๑.๔  แนวทางสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ๕ ๔๒๕,๐๐๐ ๕ ๔๒๕,๐๐๐ ๕ ๔๒๕,๐๐๐ ๑๕ ๑,๒๗๕,๐๐๐

๑.๕  แนวทางสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ๓ ๘๔๖,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๗ ๑,๔๔๖,๐๐๐

รวม ๒๔ ๒,๙๖๓,๐๐๐ ๒๓ ๒,๔๐๕,๐๐๐ ๒๓ ๒,๔๐๕,๐๐๐ ๗๐ ๗,๗๗๓,๐๐๐

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒.๑  แนวทางสงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒ ๑๔,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๖ ๓๔,๐๐๐

๒.๒  แนวทางกิจกรรมการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐

        และทองเที่ยว

รวม ๔ ๕๔,๐๐๐ ๔ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๕๔,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร

ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ ป  ๒๕๖1 รวม  ๓  ป
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๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 ๓.๑  แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา 

รางระบายน้ําและสะพาน

          ๓.๑.๑ ถนนลาดยาง ๑๙ ๕๔,๗๙๑,๙๐๐ ๑๕ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๔๙ ๖๗,๓๙๑,๙๐๐

          ๓.๑.๒ ถนนคอนกรีต ๕ ๓,๐๔๔,๐๐๐ ๔ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๖,๖๔๔,๐๐๐

          ๓.๑.๓ ถนนลูกรัง ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐

          ๓.๑.๔ ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐

          ๓.๑.๕ สะพาน ๑ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๔,๕๐๐,๐๐๐

  ๓.๒  แนวทางการขยายเขต ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๕๔๐,๐๐๐

         ไฟฟาสาธารณะ

 ๓.๓  แนวทางกอสราง ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ๒๒ ๙,๓๓๙,๕๐๐ ๑๔ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๕๐ ๑๕,๘๓๙,๕๐๐

        และการเกษตร

รวม ๕๕ ๗๑,๑๕๕,๔๐๐ ๔๒ ๑๒,๓๓๐,๐๐๐ ๔๒ ๑๒,๓๓๐,๐๐๐ ๑๓๙ ๙๕,๘๑๕,๔๐๐

๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ

     และการมีสวนรวม

  ๔.๑   แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๕๔๐,๐๐๐

  ๔.๒  แนวทางสงเสริมพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ๒ ๓๔๐,๐๐๐ ๒ ๓๔๐,๐๐๐ ๒ ๓๔๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๒๐,๐๐๐

  ๔.๓  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ๑๐ ๑,๙๔๙,๐๐๐ ๙ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๙ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒๘ ๔,๐๔๙,๐๐๐

  ๔.๔  แนวทางจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องจักรกล ๕ ๕๒๗,๐๐๐ ๕ ๕๒๗,๐๐๐ ๕ ๕๒๗,๐๐๐ ๑๕ ๑,๕๘๑,๐๐๐

ในการปฏิบัติงาน

  ๔.๕  แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๙ ๒๔๐,๐๐๐

  ๔.๖  แนวทางสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมประสานงานหนวยงานและองคกร ๓๓ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๙๙ ๓,๕๔๐,๐๐๐

รวม ๕๙ ๔,๒๕๖,๐๐๐ ๕๘ ๓,๓๕๗,๐๐๐ ๕๘ ๓,๓๕๗,๐๐๐ ๑๗๕ ๑๐,๙๗๐,๐๐๐



๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร

     สรางความพรอมของตําบลเขาสูประชาคมอาเซียน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ ๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๒๙๐,๐๐๐

      และกลุมอาชีพ

๕.๒ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรและหลักปรัชญา ๒ ๖๕,๐๐๐ ๒ ๖๕,๐๐๐ ๒ ๖๕,๐๐๐ ๖ ๑๙๕,๐๐๐

      เศรษฐกิจพอเพียง

รวม ๕ ๔๙๕,๐๐๐ ๕ ๔๙๕,๐๐๐ ๕ ๔๙๕,๐๐๐ ๑๕ ๑,๔๘๕,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร ๑๔๗ ๗๘,๙๒๓,๔๐๐ ๑๓๒ ๑๘,๖๓๗,๐๐๐ ๑๓๒ ๑๘,๖๓๗,๐๐๐ ๔๑๑ ๑๑๖,๑๙๗,๔๐๐
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