
1 
รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2554– 2556) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี  1    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     แนวทางที่ 1  จัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.        

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางวรรณา  เหล็กเพ็ชร – 
สวนนายวีระ  อยู่ภู่   หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 165 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 495 ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่   และป้ายโครงการ
พร้อมป้ายช่ัวคราว 2 ป้าย 

237,000 
อบต. 

 - ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 – หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก   

ผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1,150 เมตร พื้นที่

จราจรไม่น้อยกว่า 3,450 ม² 

1,900,000 
ขอสนับสนุน 
งบประมาณ
จากกรมฯ 

- - ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

3 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย
หน้าบ้านนายประเสริฐ  พุ่มวัน
เพ็ญ – หน้าบ้านนายสมนึก  มีกุล 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - 200,000 
อบต.- 

- ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 
 
 



2 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการขยายถนน คสล.สายโคกศาลา – 
ดอนกระสังข์   หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 200,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า
สระเหนือ พร้อมเสาไฟฟ้าสาธารณะและ
โคมไฟ              หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 200,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

6 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้า
บ้านนายบุญลือ – บ้านนายเหมา  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 200,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานาย
ชาญ  แจ้งวิจิตร – นานายเฉลียว  แก้วนิล  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - 200,000 
อบต. 

- ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

8 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้าน
นายเหลือ  ฉิมสง่า – บ้านนายสมบัติ  
ระษารักษ์  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 200,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 ถนนดิน        
9 โครงการขยายถนนดินบริเวณหน้าบ้าน

นายอาบ  หมู่ที่  6 
เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 200,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 
 



3 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน         
10 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ 

สายนานายชาญ  แจ้งวิจิตร – นานาย
สมพงษ์  เอกเกิด  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก    

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 
(ช่วงที่1 + ช่วงที2่ + ช่วงที3่) = 
746 เมตร จ านวนลูกรัง 213 ม 
พร้อมเกลี่ยแต่งและป้ายโครงการ
พร้อมป้ายช่ัวคราว 2 ป้าย 

99,500 
อบต. 

- - ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

11 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายคัน
คลอง – โรงไก่นายชาญ  อยู่เลิศ  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 64,400 
อบต.- 

ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 วางท่อระบายน้ า คสล. 
และรางระบายน้ า คสล. 

      ส่วนโยธา 

12 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ า
จากบ้านผู้ใหญ่เชียรถาวร  - บ้านนางเนียม  
คงรื่น  หมู่ที่  3 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ขนาดท่อระบายน้ า คสล. Ø0.60 
x 1.00 เมตร จ านวน 144 ท่อน  
บ่อพัก คสล.จ านวน 16 บ่อ 
พร้อมเหล็กตะแกรงปิดบ่อพักคืน
ผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 1.20 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 144 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

172.8 ม² พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ และป้าย
โครงการพร้อมป้ายช่ัวคราว 2 
ป้าย 

447,000 
อบต. 

- - ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่ง
เชื้อโรคอันจะท าให้เกิด
โรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 



4 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอ

บ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
จากหน้าบ้านนายสมทบ  เพ็ชร์ชง –  
รั้วโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม             
หมู่ที่  8 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้
น้ าท่วมขังไม่เกิดผลเสีย
ตามมา 

ขนาดท่อระบายน้ า คสล. Ø1.00  x 
1.00 เมตร จ านวน 19 ท่อน บ่อพัก 
คสล. จ านวน 2 บ่อ พร้อมเหล็ก
ตะแกรงปิดบ่อพักคืนผิวจราจร คส
ล.กว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 28.8 ม² และป้ายโครงการ
พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 

120,000 
อบต. 

- - ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ า
เน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่เป็น
แหล่งเชื้อโรคอันจะท าให้
เกิดโรคติดต่อ 

ส่วน
โยธา 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
สายข้างบ้านนายสมพร  ปัญญาวงค์  
หมู่ที่  9 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ปากกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร ยาว 129.50 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. 

76,000 
อบต. 

- - ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ า
เน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่เป็น
แหล่งเชื้อโรคอันจะท าให้
เกิดโรคติดต่อ 

ส่วน
โยธา 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
สายทางเข้าวัดดอนประดู่  หมู่ที่  5 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้
น้ าท่วมขังไม่เกิดผลเสีย
ตามมา 

ขนาดท่อระบายน้ า คสล.ØØ ØØ 
0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 3 บ่อ 
พร้อมเหล็กตะแกรงปิดบ่อพัก และ
คืนผิวจราจรลงดินพร้อมลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 63 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 120 ม² พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ 

150,000 
อบต. 

- - ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ า
เน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่เป็น
แหล่งเชื้อโรคอันจะท าให้
เกิดโรคติดต่อ 

ส่วน
โยธา 



 
 

5 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม  

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - 21,000 
อบต. 

- ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่าเหม็น
ท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอัน
จะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สาย
บ้านนางสมศรี  ส าราญจิต – บ้านนายสง่า  
เม่นน้อย  หมู่ที่  4 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - 80,000 
อบต. 

 ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่าเหม็น
ท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอัน
จะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

18 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณหน้าบ้านนายพนม  พุ่มวันเพ็ญ 
หมู่ที่  6 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 11,900 
อบต. 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่าเหม็น
ท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอัน
จะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แทนท่อระบายน้ า คสล. บ้านนายสนธยา 
สัมมนาคาม – บ้านนายส ารวย อยู่ภู่  หมู่
ที่  4 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 11,900 
อบต. 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่าเหม็น
ท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอัน
จะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

20 โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. เพิ่มเติม 
สายบ้านนางนงลักษณ์  สนหอม – บ้าน
นายสายัณ  โตมั่น จ านวน 12 บ่อ พร้อม
ลอกท่อ คสล. เก่า หมู่ที่  4 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 11,900 
อบต. 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่าเหม็น
ท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอัน
จะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สาย
หน้าบ้านนายณรงค์  พรมมณี – บ้านนาง
สว้ิง  แสงดาว หมู่ที่  5 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 11,900 
อบต. 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่าเหม็น
ท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอัน
จะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

 



 
 
 

6 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.จากท้าย
บ้านนางมล – หน้าบ้านก านันสยาม  
แจ่มจ ารัส  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้
น้ าท่วมขังไม่เกิดผลเสีย
ตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 11,900 
อบต. 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อ
โรคอันจะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
และท่อระบายน้ า คสล.จากบ้านนาย
สาโรจน์ – สถานีอนามัยต าบลบ้าน
ร่อม หมู่ที่  8 
1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จาก
บ้านนายสาโรจน์ – สถานีอนามัย 
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ข้าม
ถนนจากหน้าสถานีอนามัย – รั้ว
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้
น้ าท่วมขังไม่เกิดผลเสีย
ตามมา 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 11,900 
อบต. 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่เป็นแหล่งเชื้อ
โรคอันจะท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

 ศาลาอเนกประสงค์        
24 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

พร้อมสนามเด็กเล่นและออกก าลังกาย  
บริเวณบ้านนางเรียม  แก่นโพธิ์                 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่ท ากิจกรรมและ
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์
พร้อมสนามเด็กเล่นและออก
ก าลังกาย   

- 555,000 
อบต.- 

- ประชาชนได้มีสถานที่ท า
กิจกรรมและออกก าลังกาย 

ส่วนโยธา 



 
7 

 โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 ขุดลอกคูคลอง        
25 โครงการขุดลอกคูคลองสายดอน

กระสังข์-24 ขวา พร้อมวาง ท่อ 
คสล. หมู่ที่  1 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตรตลอดท้ังปี 

สภาพเดิม (ช่วงท่ี 1 + ช่วงท่ี 3)
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.00 เมตร  ก้นกว้าง
เฉลี่ย  0.00 เมตร ระยะทางยาว 
365 เมตร สภาพใหม่ (ช่วงท่ี 1 
+ ช่วงท่ี 3) ปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 365 เมตร สภาพ
เดิม (ช่วงท่ี 2) ปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร สภาพ
ใหม่ (ช่วงท่ี 2) ปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 X 
1.00 เมตร จ านวน 15 ท่อน  

39,500 
อบต. 

- - ผลผลิตทางการเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

26 โครงการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน  
ภายในหมู่ที่  5  จ านวน  4  สาย 
1. สายหน้าโบสถ์ – คลองส่งน้ า           
ร7ซ. 2.5 กิโลเมตร  
2. สายหน้าบ้านนางบุบผา บัวชุมพล – 
คลอง ร7ซ.  2.5 กิดลเมตร 
3. สายหลังบ้านนายจุล  ช่างแก้ว – 
คลอง ร7ซ. 2.5 กิโลเมตร 
4. สายหนองไผ่ม่วง – คลอง ร7ซ. 2.5 
กิโลเมตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตรตลอดทั้งป ี

ปากคลองผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.75 เมตร  
ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ระยะทาง 250  เมตร 

- - 12,500 
อบต. 

ผลผลิตทางการเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

27 โครงการขุดลอกคุคลอง 24 ขวา – 
หลังโกดัง  นางประทุม  เปรมปรีย์ 
หมู่ที่  2 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตรตลอดทั้งป ี

สภาพเดิมปากคลองกว้างแฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 เมตร 
ก้นกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 318 เมตร สภาพ
ใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้น
กว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ระยะทาง
ยาว 318 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด Ø0.60  1.00 เมตร 
จ านวน 5 ท่อน 

18,000 
อบต. 

- - ผลผลิตทางการเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอกคลองปูน จากบ้าน
นายประเมิน  พุ่มพิกุล – บ้านนาง
ลออ  จี  เบนเน็ท  หมู่ที่  7 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตรตลอดท้ังปี 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - 30,500 
อบต. 

- ผลผลิตทางการเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

29 โครงการขุดลอกคลองปูน  จาก
บ้านนางสะอิ้ง  สนโสภณ – สวน 
นายอาบ  หมู่ที่  7 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตรตลอดท้ังปี 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 83,000 
อบต.- 

ผลผลิตทางการเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

 ประตูเปิด – ปิดน้ า        

30 โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ า 
บริเวณปั๊มน้ ามันนายเปี๊ยก  หมู่  8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตรตลอดท้ังปี 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม - - 51,800 
อบต. 

ผลผลิตทางการเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 โครงการกิจการประปาและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

       

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  
1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

จ านวน 3 ต้น และติดตั้งโคมไฟฟ้า
และอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

39,829 
อบต. 

- - ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟสาย
โรงยามเก่า – ปั๊มน้ ามันนาย
วิโรจน์  โมราวงษ์  หมู่ที่  4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

98,000 
อบต. 

- - ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมปักเสาพาดสาย จาก
บ้านนายจ าเนิน  ภมร หมู่ที่  5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

- 500,000 
อบต. 

- ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จ านวน 2 ต้น จาก
หลังวัด บ้านร่อม – บ้านนาง
อารี  ภู่แสนสะอาด หมู่ที่  9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

- 500,000 
อบต. 

- ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากหน้าบ้านนายทม  
อินงาม – คลอง 25 ขวา หมู่ที่  1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

500,000 
อบต. 

- - ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ปักเสาพาดสาย จากหน้าบ้าน
นางบุญเสริม  รัตน์ห่วง หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

- - 500,000 
อบต.- 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมปักเสาพาด 
สาย  และติดตั้งโคมไฟ 4 
ดวง จากสวนผู้ไหญ่ประทีป  
แก้วบุบผา – บ้านนางประชุม
อาจหาญ  หมู่ที่  5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

- - 500,000 
อบต.- 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟ จาก
หน้าสถานีอนามัย – สระใต้ 
จ านวน  5 ต้น  หมู่ที่  8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นที่ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

- - 500,000 
อบต. 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

39 โครงการค่าไฟฟ้าในกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภคที่ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

350,000 
อบต. 

350,000 
อบต. 

350,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ าที่สะอาดใช ้ 
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

40 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่ของต าบล
บ้านร่อม (จัดซื้อที่ดิน) 

เพื่อพัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภคที่ประสิทธิภาพ 

ติดตั้งระบบประปาขนาดใหญ่
บริเวณ  อบต.บ้านร่อม 

-   500,000 
จังหวัด 

- ประชาชนมีน้ าที่สะอาดใช ้ 
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

41 โครงการวัสดุประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา  จ่ายเป็นค่าวัสดุประปา 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ าที่สะอาดใช ้ 
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

42 โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมกิจการประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกิจการประปา 

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
กิจการประปา 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ประชาชนมีน้ าที่สะอาดใช ้ 
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

43 โครงการเปล่ียนท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  

เพื่อพัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภคที่ประสิทธิภาพ 

เปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้านจากท่อ
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว 
เปล่ียนเป็นท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ระยะทาง 
334 เมตร 

100,000 
อบต. 

- - ประชาชนมีน้ าที่สะอาดใช ้ 
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

44 โครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ส่วนโยธา 

45 โครงการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ 
อบต. เช่น ซ่อมแซมถนน คสล.  
ซ่อมแซมรางระบายน้ า ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. เช่น ซ่อมแซมถนน 
คสล.  ซ่อมแซมรางระบายน้ า ฯลฯ 

550,000 
อบต. 

- - ประชาชนได้มีถนนและระบบ
บ าบัดน้ าที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  1   ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

46 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

พัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 

47 โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือด
ในสมอง 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอด
เลือดในสมอง 

บริการด้านการตรวจสุขภาพในพื้นที่
ต าบลบ้านร่อม 

- 20,000 
อบต. 

- ประชาชนปลอดภัยจากโรค
หลอดเลือดในสมอง 

ส านักปลัด 

48 โครงการตรวจมะเร็งเต้านมและ
ปากมดลูก 

เพื่อเฝ้าระวังโรคมะเร็ง
ประชาชนในต าบล 

จัดท าโครงการตรวจมะเร็งเต้านมและ
ปากมดลูกในต าบลบ้านร่อม 

- 20,000 
อบต. 

- ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก 

ส านักปลัด 

49 โครงการคนไทยไร้พุง เพื่อป้องกันโรคอ้วน จัดกิจกรรมอบรม และออกก าลังกาย - 20,000 
อบต. 

- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไม่
เป็นโรคอ้วนน ามาซ่ึงโรคภัย
ไข้เจ็บอื่นๆ 

ส านักปลัด 

50 โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

จัดเวทีในการเต้นแอโรบิคช่วงเย็น - - 50,000 
อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 

ส านักปลัด 

51 โครงการอุดหนุนกิจการด้าน
สาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัย
ในพื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

เพื่ออุดหนุนกิจการด้าน
สาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัย
ในพื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

เพื่ออุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข
ให้แก่สถานีอนามัยในพื้นที่ต าบลบ้าน
ร่อม 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 

ส่วนการ
คลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  2   ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

52 โครงการทุนการศึกษาให้กับ
เด็กนักเรียนในต าบลบ้านร่อม 

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนในต าบล
บ้านร่อม ทุนละ  500  บาท
จ านวน  36  ทุน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนในต าบลบ้าน
ร่อม 

18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาต่อ 

ส านักปลัด 

53 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ค่าอาหารกลางวัน 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้เด็กเล็ก 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

495,924 
อบต. 

495,924 
อบต. 

495,924 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อพัฒนาร่างกาย
และสมอง 

ส านักปลัด 

54 โครงการอุดหนุนกิจการด้าน
การศึกษาให้แก่โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนใน
โครงการต่างๆ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

55 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ให้เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนใน
โครงการต่างๆ 

- 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

56 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ต าบลบ้าน
ร่อม 
 

เพื่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์
ในต าบลบ้านร่อม 

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งติดตั้งคอมพิวเตอร์ใน
อาคารจ านวน  20  เครื่อง 

- - 500,000 
จังหวัด 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

57 โครงการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสอนภาษาอังกฤษเพิ่มใน
วันหยุด 

จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษใน
วันหยุดแก่เยาวชนในต าบลบ้านร่อม 

- 50,000 
อบต. 

- เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

58 โครงการจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันให้นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวันนักเรียน 
 

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน
นักเรียน 
 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อพัฒนาร่างกาย
และสมอง 

ส านักปลัด 

59 โครงการจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด
ดอนประดู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวันนักเรียน 
 

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน
นักเรียน 
 

46,000 
อบต. 

46,000 
อบต. 

46,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อพัฒนาร่างกาย
และสมอง 

ส านักปลัด 

60 โครงการอาหารเสริมนม
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
นมโรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม 

191,406 
อบต. 

191,406 
อบต. 

191,406 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อพัฒนาร่างกาย
และสมอง 

ส านักปลัด 

61 โครงการอาหารเสริมนม
โรงเรียนชุมชนวัดดอนประดู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
นมโรงเรียนชุมชนวัดดอน
ประดู่ 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน
ชุมชนวัดดอนประดู่ 

123,370 
อบต. 

123,370 
อบต. 

123,370 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อพัฒนาร่างกาย
และสมอง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  3  ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

62 โครงการวัสดุกีฬา เพือ่อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบล
บ้านร่อม 

จัดการแข่งขันกีฬาในต าบลบ้านร่อม  - 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

63 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์บริเวณโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม  หมู่ที่  2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ประชาชนในต าบลบ้านร่อม - - 30,000 
อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

64 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดประจ าต าบลบ้านร่อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบล 

53,000 
อบต. 

53,000 
อบต. 

53,000 
อบต. 

ประชาชนได้มิกิจกรรมการ
กีฬาเพื่อพัฒนาตนให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  4  ด้านการป้องกันยาเสพติด  การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณะภัย 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

65 โครงการอุดหนุนอ าเภอท่าเรือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอท่าเรือ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

ประชาชนปลอดภัยห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

66 โครงการด าเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลต่างๆ ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านร่อม 

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งจุด
ตรวจลดอุบัติเหตุตาม
เทศกาลต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณในการตั้งจุด
ตรวจตามเทศกาลต่างๆ  

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

67 โครงการกิจกรรมของศูนย์ อป
พร.ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยใน
พื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  5  ด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

68 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในต าบลบ้านร่อม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบล     บ้าน
ร่อม 

1,080,000 
 

1,080,000 
 

1,080,000 
 

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

69 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ      
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ
ในต าบลบ้านร่อม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบล         
บ้านร่อม 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

ผู้พิการได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

70 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
และช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อรณรงค์และช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

ประชาชนและผู้ป่วยโรคเอดส์ในต าบล
บ้านร่อม 

- 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
เอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

71 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

- 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

72 โครงการจัดกิจกรรมครอบครัว
เช่นเข้าค่ายครอบครัวจัดการ
แข่งขันกีฬาครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว จัดท าโครงการเข้าค่าสร้างครอบครัว
ผาสุขท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 

- 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ครอบครัวเกิดความอบอุ่นเกิด
ความรักความสามัคคี 

ส านักปลัด 

73 โครงการบ้านผู้ยากไร ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการบ้านผู้ยากไร้เพื่อปลูก
สร้างบ้านให้ผู้ขาดที่อยู่อาศัย 

ปลูกสร้างบ้านให้ผู้ขาดที่อยู่อาศัยและ
ยากจน  จ านวน 1 หลัง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัย ส่วนโยธา 

74 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอ าเภอ 
ท่าเรือ 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอท่าเรือ 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อ าเภอท่าเรือ 

12,000 
อบต. 

12,000 
อบต. 

12,000 
อบต. 

ผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือ
ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางที่  1  การพัฒนาอาชีพ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

75 โครงการพัฒนากลุ่มสตรีต าบล
บ้านร่อม 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรี สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มสตรี
ต าบลบ้านร่อม 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนมีการพัฒนา
รายได้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  4    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

76 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

ประชาชนต าบลบ้านร่อม - - 20,000 
อบต. 

ประชาชนได้อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

77 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารกิจการ
จัดเก็บขยะ 

จ่ายเป็นค่าบริหารกิจการขยะของ อบต.
บ้านร่อม 

204,000 
อบต. 

204,000 
อบต. 

204,000 
อบต. 

ประชาชนได้อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส่วนโยธา 

78 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลก
ร้อน 

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนได้อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

79 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถ์นน
สายท่าเรือ – บ้านร่อม หมู่ที่  3 

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลบ้านร่อม - 50,000 
อบต. 

- ประชาชนได้อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส่วนโยธา 

80 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ
พร้อมสนามเด็กเล่นบริเวณที่
สาธารณะหน้าบ้านนางพิศมัย  
แก่นโพธ์ิ 

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมประชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกายและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

จัดสร้างสวนสาธารณะพร้อมติดตั้ง
เครื่องเล่นเด็ก 

- - 100,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีสถานที่ออก
ก าลังกายและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

81 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ
พร้อมสนามเด็กเล่นบริเวณที่
สาธารณะหน้าบ้านนางพายับ 

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมประชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกายและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

จัดสร้างสวนสาธารณะพร้อมติดตั้ง
เครื่องเล่นเด็ก 

- - 100,000 
อบต. 

ประชาชนได้มีสถานที่ออก
ก าลังกายและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์  5  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางที่  1  การพัฒนางานบริการประชาชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า
บริเวณ อบต.บ้านร่อม 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ า 7 ห้อง  

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ า 7 
ห้อง 

430,000 
อบต. 

- - ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในการขอสถานที่จัดงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโยธา 

แนวทางที่  2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

83 โครงการค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเสียงตามสายภายใน
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เสียงตามสายภายในต าบล 

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เสียงตามสายภายในต าบล 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิต 

ส่วนโยธา 

แนวทางที่  3  เสริมสร้างองค์ความรู้  และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

84 โครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสัญจร 

เพื่อออกหน่วยรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  และ
ให้บริการประชาชน 

ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนท้ัง  9  หมู่บ้าน 

18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

ประชาชนได้รับการบริการ
จากอบต. และสามารถแสดง
ความคิดเห็นบอกกล่าว
ปัญหาต่างๆ  ได้ 

ส านักปลัด 
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แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการบริหารงาน   
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

85 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 

12,000 
อบต. 

12,000 
อบต. 

12,000 
อบต. 

การบริหารงานและการ
ท างานมีประสิทธิที่ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตร์  6  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางที่  1  ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์  การเกษตรชีวภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์                      
                      ลดการใช้สารเคมี  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ   
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

86 โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
บ้านร่อม 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การเกษตรได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 


