
 

 

 
 
 



 

 

 ส่วนที่  1 
บทน า 

 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนต าบลที่
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการ ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี  ซึ่งมีความตํอเน่ืองและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี        
 แผนพัฒนาสามปีเป็นเอกสารที่มีความใกล๎ชิด  สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  กลําวคือ  องค์การบริหารสํวนต าบลใช๎แผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือ
ในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  โดยน าโครงการ /กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อที่กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบ
ครอบ  และผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 
 1.   เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการ พัฒนาตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 
 2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ,
แผนพัฒนาสามปี  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนา ในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากที่ได๎มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์แล๎วก็จะต๎องถึงขั้นตอนในการแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได๎
ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให๎องค์การบริหารสํวนต าบลน าไปด าเนินการ  7  ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี  1 การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการจัด ประชุม
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให๎ผู๎บริหารทราบถึง
ภารกิจและอนุมัติโครงการ  และก าหนดปฏิทินการท างานไว๎อยํางชัดเจน  เมื่อผู๎บริหารอนุมัติแล๎วต๎องแจ๎ง 
โครงการที่ได๎รับอนุมัติให๎คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน , หนํวยงานภายในขององค์การบริหารสํวนต าบล และประชาคมทราบ 



 

 
 ขั้นตอนท่ี  2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   ขั้นตอนนี้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  พร๎อมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  ปัญหา ความต๎องการของท๎องถิ่น  และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นเพื่อ
น าเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
 ขั้นตอนท่ี  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูล   ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล ที่
จ าเป็นตํอการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลแล๎วยังจะต๎องน าข๎อมูลที่ได๎มาท า
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได๎อยํางถูกต๎อง  โดยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจะต๎องเก็บ
ข๎อมูลทั้งข๎อมูลภายในและข๎อมูลภายนอก  เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส  และ
อุปสรรคได๎ 
 ขั้นตอนท่ี  4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของ แนวทาง การพัฒนา   โดยน าวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและประเด็นหลักในการ พัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
รํวมกัน   ให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี 
 ขั้นตอนท่ี  5 การจัดท ารายละเอียด โครงการ /กิจกรรมการพัฒนา   คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นคัดเลือกโครงการที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
พัฒนาในชํวงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด๎านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพท์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู๎รับผิดชอบ และ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน๎นการศึกษารายละเ อียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปีเพื่อให๎สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีถัดไป 
 ขั้นตอนท่ี  6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี    โดยการสรุปรวบรวมโครงการทั้งหมด และ
รายละเอียดสํวนประกอบอื่นมาผนวกรวมกันเป็นรูปเลํม  เพื่อให๎คณะกรรมการพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนท่ี  7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   เมื่อคณะกรรมการพัฒนาพิจารณา
รํางแผน เพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น แล๎วให๎ผู๎บริหาร ท๎องถิ่นเสนอรํางแผนตํอสภาท๎องถิ่นเพื่อให๎ความเห็นชอบ
กํอน แล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีตํอไป 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. เป็นเคร่ืองมืออยํางหนึ่งที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนต าบล บางปลาม๎า สามารถ
ด าเนินการพัฒนาได๎บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถตอบสนองตํอปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง 
 3. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
สามปี    และการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีของท๎องถิ่น 
 

 
 



 

 

ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

1. สภาพทั่วไป 

 ลักษณะท่ีตั้ง 
   องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า  เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ต้ังอยูํเลขที่  
10/2  หมูํที่  5  ต าบลบางปลาม๎า  อ าเภอบางปลาม๎า  จังหวัดสุพรรณบุรี   อยูํหํางจากอ าเภอบางปลาม๎าไปทางทิศ
ตะวันตก  ประมาณ  7  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  27  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  16,875  ไรํ 
           องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า ได๎รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารสํวนต าบล
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย      เมื่อวันที่    30    มีนาคม    2539    
โดยมีผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้ 

1. นายประสาท   แก๎ววิชิต   ก านันต าบลบางปลาม๎า เป็นประธานกรรมการบริหารโดย
ต าแหนํง ตั้งแตํ พ.ศ.2539 – 2541  

2. นายจ ารัส         พิมพ์มีลาย     เป็นประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้งจากคณะ
กรรมการบริหาร ตั้งแตํ พ.ศ.2541 – 2543 

3. นายไพบูลย์   ยิ้มประเสริฐ    เป็นประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้งจากสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล ตั้งแตํ 10 มิ.ย.2543 – 9 มิ.ย.2547  

4. นายไพบูลย์   ยิ้มประเสริฐ    เป็นนายกองค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎าโดยการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตั้งแตํ 25 ก.ค.2547 – 24 ก.ค.2551 

5. นายไพบูลย์   ยิ้มประเสริฐ    เป็นนายกองค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎าโดยการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตั้งแตํ 31 ส.ค.2551 – 30 ส.ค.2555 

6. นายไพบูลย์   ยิ้มประเสริฐ    เป็นนายกองค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎าโดยการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตั้งแตํ 7 ต.ค.2555 – ปัจจุบัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นทีใ่กล้เคียง  ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  จดต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมืองสุพรรณ ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต ๎                 จดต าบลวัดดาว อ าเภอบางปลาม๎า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก      จดต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม๎า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก         จดต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 



 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า   จ าแนกลักษณะตามระดับความสูงของ 

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนเป็นที่ดอน  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับการท านา   มีแม่น้ า  ล า
คลอง หนอง  บึง  อยู่ทั่วไป  มีแม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ าสุพรรณบุรีเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึง
ใต้สุด  ในฤดูฝนจะมีน้ าหลากไหลบ่ามีน้ าท่วมขัง  ในที่ราบลุ่มท าให้เกิดน้ าท่วมเต็มพื้นที่ 

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

  การคมนาคม  การจราจร 
   การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์  และทางน้ า ทั้งภายในองค์การบริหารสํวนต าบลและระหวําง
องค์การบริหารสํวนต าบล มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากได๎มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลอยํางตํอเน่ือง และท าการก าจัดวัชพืชในล าน้ าเป็นประจ าเส๎นทางที่ส าคัญในการคมนาคมติดตํอ
ระหวํางอ าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมูํบ๎าน  มีรายละเอียดดังน้ี  
   1. ทางหลวงแผํนดิน    หมายเลข  3318     เร่ิมตั้งแตํสะพานข๎ามแมํน้ าทําจีนวัดสวนหงส์ไปถึง
เขตติดตํอเทศบาลต าบลบ๎านแหลมพัฒนา 
   2. ทางหลวงแผํนดิน    หมายเลข  3315     เร่ิมตั้งแตํบริเวณหมูํที่ 1 วัดรอเจริญ ไปถึงเขตติดตํอ 
อบต.ทับตีเหล็ก บริเวณวัดมะนาว 
   3. ทางหลวงแผํนดิน  หมายเลข 3315 เร่ิมจากบริเวณร๎านอาหารริมคลองเฮ๎าห์ ไปถึงเขตติดตํอ 
อบต.มะขามล๎ม (สะพานปูนคลองควาย) 
   4. ทางหลวงแผํนดินสายเสาธง – ทําดินเหนียว เร่ิมตั้งแตํสามแยกเสาธง – บริเวณบ๎านหัวไผํ 
หมูํที่ 10 ต.บางปลาม๎า 

  การประปา 
   - มีการประปาหมูํบ๎าน   จ านวน   10   แหํง   

- สถานที่ตั้ง  บ๎านขนมจีน  หมูํ  9  ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  9  และหมูํที่  1  
- สถานที่ตั้ง  บ๎านนายสมัคร   หงษ์สุวรรณ  ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  8  
- สถานที่ตั้ง  วัดโพธิ์ศรี  ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  3  และหมูํที่  12 
- สถานที่ตัง้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นทีบ่างสํวนในการให๎บริการหมูํที่  12  
- สถานที่ตั้ง  วัดเสาธง   หมูํที่  5   ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  5 
- สถานที่ตั้ง  บ๎านนายเพี้ยน   แก๎ววิชิต  ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  6 
- สถานที่ตั้ง  บ๎านหัวไผํ  หมูํที่  10  ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  10  และศูนย์ราชการ

แหํงที่ 2 บางสํวน 
- สถานที่ตั้ง  บ๎านโพนไรํ  หมูํที่  11  ครอบคลุมพื้นที่ให๎บริการหมูํที่  11   



 

 
- สถานที่ตั้ง  บ๎านดําน หมูํที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่บางสํวนในการให๎บริการหมูํที่ 4 และหมูํ

ที่ 8 บางสํวน 
- สถานที่ตั้ง  วัดรอเจริญ หมูํที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่บางสํวนในการให๎บริการหมูํที่ 1  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - บํอน้ าบาดาล จ านวน    2   บํอ 
   -    บํอน้ าตื้น จ านวน     3   บํอ(หมูํที่ 5 1 บํอ,หมูํที่ 3 1 บํอ , หมูํที่ 10 1 บํอ) 
   - คลองชลประทาน จ านวน  2   สาย (เร่ิมตั้งแตํประตูน้ าทับตีเหล็ก – เขตติดตํอเทศบาลต าบล
บ๎านแหลม,เร่ิมจากประตูน้ าหมูํที่ 11 บ๎านพักชลประทาน – เขตติดตํอพื้นที่ ต.วัดดาว) 
   - แมํน้ าทําจีน  จ านวน 1 สาย 
   -  ล าคลองธรรมชาติ  จ านวน  1  สาย (เร่ิมตั้งแตํบริเวณสะพานปูนหมูํที่ 4 – วัดสันดอน)  
    

สภาพทางเศรษฐกิจ 
  อาชีพของประชาชน  ประกอบด๎วย 
    -  ท านา      30.65 % (เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 511 ครัวเรือน 1,586 แปลง 11,942 ไรํ) 
ขึ้นทะเบียน ณ ปี 2555/1-2556/1 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม๎า 
    - ท าสวน      5  % 
    - รับจ๎าง                5  % 
    -  ค๎าขาย               1  % 
            -  รับราชการ         1 % 
    -  เอกชน               5  % 
    -  อ่ืนๆ      3   % 
หน่วยธุรกิจ/ร้านค้า  ในพื้นที่ อบต. 
   - ตลาดนัดชุมชน จ านวน   1     แหํง (หมูํที่ 11) 
   - ปั๊มน้ ามันหมุน(ปั๊มหลอด) จ านวน   10   แหํง 
   -     โรงงานเหล็ก  จ านวน   1     แหํง  (ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 6) 
   -     โรงงานพลาสติก จ านวน  1  แหํง  (ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 9) 
   -     โรงสีขนาดใหญํ จ านวน  1  แหํง  (ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 4) 
   - ร๎านขายปลีกของเบ็ดเตล็ด จ านวน 42   แหํง 
   - ร๎านเสริมสวย  จ านวน 4     แหํง 
   - ร๎านตัดผมชาย  จ านวน 7     แหํง 
   - ร๎านอาหาร  จ านวน 24   แหํง 
   - ร๎านขายเสื้อผ๎า  จ านวน 2     แหํง 



 

 
   - ร๎านซํอมรถยนต์ จ านวน 3     แหํง 
   - ร๎านซํอมรถจักรยานยนต์ จ านวน 7     แหํง 
   - ร๎านดอกไม๎สด,แห๎ง จ านวน 2     แหํง 
   - โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน 5     แหํง 
   - ปีพาทย์มอญ  จ านวน 4     แหํง 
   - แตรวง  จ านวน 4     แหํง 
   -    วิสาหกิจชุมชน  จ านวน   2     แหํง (บ.ไทยชินวัฒน์ หมูํที่ 8,กลุํมจักรสาน 
 หมูํที่ 3) 

ด้านสังคม 

  การศึกษา 
   - มีสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จ านวน   3   แหํง 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

โรงเรียนวัดเสาธง  จ านวน  10  คน   
1 นายสุรพล รํุงวิริยะวงศ์ ผู๎อ านวยการ คม.(การบริหารการศึกษา) 
2 นางมาลี เกิดคล๎าย ครู คศ.3 คม.(หลักสูตรและการสอน) 
3 นางสาวเตือนใจ ทู๎ไพเราะ ครู คศ.3 คบ.(การประถมศึกษา) 
4 นางสาวอารยา อ าพันทอง ครู คศ.3 คบ.(คหกรรมศาสตร์) 
5 นางพูลศร ี กองหอม ครู คศ.3 กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
6 นางชมภูนุช สิงหกุล ครู คศ.2 คม.(หลักสูตรและการสอน) 
7 นางนันติยา เจริญน า ครู คศ.3 ศษ.บ. 
8 นางเบญจวรรณ เทพแก๎ว ครู คศ.3 คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
9 นางนิรัตตา เมฆวิไลพันธ์ ครู คศ.3 คบ.(การประถมศึกษา) 

10 นางนงเยาว์ จันทร์แดง ครู คศ.3 คม.(หลักสูตรและการสอน) 
 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธง  ปีการศึกษา 2556 

ล าดับที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท้ังหมด ชาย หญิง 

1. อนุบาล 1 24 8 16 
2. อนุบาล 2 28 19 9 
3. ประถมศึกษาปีที่  1 18 9 9 
4. ประถมศึกษาปีที่  2 19 10 9 



 

 
5. ประถมศึกษาปีที่  3 30 14 16 
6. ประถมศึกษาปีที่  4 21 12 9 
7. ประถมศึกษาปีที่  5 17 11 6 
8. ประถมศึกษาปีที่  6 18 7 11 

รวม 175 90 85 
    
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  จ านวน  14  คน   
1 นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์ ผู๎อ านวยการ ศศม.(ภาษาตะวันออก) 
2 นางปราณี ศรีสุวรรณ ครู  คบ.(บริหาร) 
3 นางนารีรัตน์ ยิ้มประเสริฐ ครู  คบ.(ประถม) 
4 นางวรญา อดุลยศักดิ์ ครู  ศษบ. 
5 นางวรรณพร ศิริสมบูรณ์เวช ครู  คม.(หลักสูตรการเรียนการสอน) 
6 นางวิไลลักษณ์ โสมภีร์ ครู  คบ.(ประวัติศาสตร์) 
7 นางวีราภรณ์ พึ่งพิทยานนท์ ครู คบ.(คณิตศาสตร์) 
8 นางปวันนัตน์ โพธิ์ไพจิตร ครู  คบ.(ภาษาไทย) 
9 นางภาพิมณ สุวรรณ ครู  คม.(หลักสูตรการเรียนการสอน) 

10 นางธนิดา อ าพันทองปภากุล ครู  คบ.(คณิตศาสตร์) 
11 นายบุญสํง โสมภีร์ ครู คบ.(ประถม) 
12 นายสมนึก เต้ียทอง ครู คบ.(บริหาร) 
13 นายสมปอง อ๎ุยศรีคูณ ครู คบ.(ประถม) 
14 นางสิริเพ็ญ สายนุช ครู คบ.(บริหาร) 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  ปีการศึกษา 2556 

ล าดับที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท้ังหมด ชาย หญิง 

1. อนุบาล 1 6 5 1 
2. อนุบาล 2 11 6 5 
3. ประถมศึกษาปีที่  1 12 4 8 
4. ประถมศึกษาปีที่  2 9 4 5 
5. ประถมศึกษาปีที่  3 11 8 3 
6. ประถมศึกษาปีที่  4 11 5 6 



 

 
7. ประถมศึกษาปีที่  5 17 11 6 
7. ประถมศึกษาปีที่  5 4 1 3 
8. ประถมศึกษาปีที่  6 11 7 4 
9. มัธยมศึกษาปีที่  1 21 5 16 

10. มัธยมศึกษาปีที่  2 8 6 2 
11. มัธยมศึกษาปีที่  3 9 6 3 

รวม 113 57 56 
 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์  จ านวน  6  คน   
1 นายพิสัย บุญประกาศิต ผู๎อ านวยการ พลศึกษา 
2 นางณัฐวรรณ เพียรทวีกิจ ครู คศ.3 ภูมิศาสตร์ 
3 นางดารณี ทองสุกด ี ครู คศ.3 สังคม 
4 นางอภิรดี ค าแก๎ว ครู คศ.3 คหกรรม 
5 นางสาวอุไรวรรณ หอมสุวรรณ ครู คศ.3 สุขศึกษา 
6 นางจุฑารัตน์ ราศีนวล ครู คศ.3 เอกประถม 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์  ปีการศึกษา 2556 

ล าดับที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท้ังหมด ชาย หญิง 

1. อนุบาล 1 6 4 2 
2. อนุบาล 2 11 5 6 
3. ประถมศึกษาปีที่  1 16 9 7 
4. ประถมศึกษาปีที่  2 9 4 5 
5. ประถมศึกษาปีที่  3 7 4 3 
6. ประถมศึกษาปีที่  4 11 5 6 
7. ประถมศึกษาปีที่  5 13 5 8 
8. ประถมศึกษาปีที่  6 19 11 8 

รวม 92 47 45 
 
 
 



 

 
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน      3   แหํง 
ล าดับที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน ชาย หญิง 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรอเจริญ 16 7 9 
 ครูผู้ดูแลเด็ก   วุฒิการศึกษา 
1 นางทัศนี   ล ากูล ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
2 นางสาวราตรี   บุญลือ ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรี 32 21 11 
 ครูผู้ดูแลเด็ก   วุฒิการศึกษา 
1 นางสาววงเดือน   มูลวงษ์ ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
2 นางสาวไพเราะ   หนูทา ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาธง 37 19 18 
 ครูผู้ดูแลเด็ก   วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวศิริจันทร์   สุติวงศ์ ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
2 นางสุชาดา           โพธิ์ทอง ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

  การศาสนา  วัด  จ านวน  8  แห่ง  ได้แก่ 

ชื่อวัด/ท่ีอยู่ เจ้าอาวาส อายุ อายุพรรษา ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

วัดรอเจริญ(หมูํที่ 1) พระอธิการปพนสรรค์  กนตธมโม 34 5 1 

วัดโพธิ์ศรี(หมูที่ 3) พระสมุท์สมจิตร   โชติปญโญ 69 43 6 

วัดบ๎านดําน(หมูํที่ 4) พระนพดล  จิรสีโล (รักษาการแทน) 42 17 1 

วัดทุํงอุทุมพร(หมูํที่ 4) พระครูใบฎีกาวิรัช 71 33 16 

วัดขุนไกร(หมูํที่ 4) พระครูวิมลปริยัติกิจ (เจ๎าคณะ ต.บางปลาม๎า เขต 2) 50 26 15 

วัดเสาธง(หมูํที่ 5) พระครูวิสิฐสุวรรณธัช 59 28 14 

วัดโพธิ์ลังกา(หมูํที่ 6) พระปลัดสกุลญาณโล 62 32 4 

วัดสวนหงส์(หมูํที่ 8) พระครูโกศลธรรมานุสิฐ(เจ๎าคณะต าบลโคกคราม เขต 2) 49 28 12 

  การสาธารณสุข 
   - มีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน   1   แหํง 
    สถานที่ตั้ง  สถานีอนามัยต าบลบางปลาม๎า    มีเจ๎าหน๎าที่ จ านวน   4   คน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย 



 

 
   - ที่พักสายตรวจต าบลบางปลาม๎า จ านวน   2   แหํง 
    สถานที่ตั้ง  หมูํที่  8  และหมูํที่  2  (เขตเทศบาลต าบลบางปลาม๎า) 

ด้านการเมือง 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  4  คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ 
นายอนุสรณ ์       ก าลังเสือ 
นายอนุสรณ ์       นิลวรรณ 
นายสมศักดิ์        ยศศักดิ์ศรี 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   20   คน 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน  อบต. 
1 นาชาญยุทธ ศรีสุวรรณ สมาชิกอบต. หมูํที่  1 สมาชิกสภาฯ 
2 นายวุฒิ พึ่งสังวรณ์ สมาชิกอบต. หมูํที่  1 สมาชิกสภาฯ 
3 นายทรงศักดิ์ พร๎อมพิมพ์ สมาชิกอบต. หมูํที่  3 สมาชิกสภาฯ 
4 นายวสันต์ ฮวดหอม สมาชิกอบต. หมูํที่  3 สมาชิกสภาฯ 
5 นางสาวสุจิต ประทีปทอง สมาชิกอบต. หมูํที่  4 สมาชิกสภาฯ 
6 นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ สมาชิกอบต. หมูํที่  4 สมาชิกสภาฯ 
7 นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ สมาชิกอบต. หมูํที่  5 ประธานสภาฯ 
8 นายสมควร บุญมีรอด สมาชิกอบต. หมูํที่  5 สมาชิกสภาฯ 
9 นายชลอ แก๎ววิชิต สมาชิกอบต. หมูํที่  6 สมาชิกสภาฯ 

10 นายบุญลือ เรือนเพชร สมาชิกอบต. หมูํที่  6 สมาชิกสภาฯ 
11 นายวิมล นิ่มอนงค์ สมาชิกอบต. หมูํที่  8 สมาชิกสภาฯ 
12 นายประสาท ทวีสิงห์ สมาชิกอบต. หมูํที่  8 สมาชิกสภาฯ 
13 นายอดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ สมาชิกอบต. หมูํที่  9 สมาชิกสภาฯ 
14 นายสิทธิชัย          เปลี่ยนศาสตร์ สมาชิกอบต. หมูํที่  9 สมาชิกสภาฯ 
15 นายสุจินต์ พงษ์เพียร สมาชิกอบต. หมูํที่  10 สมาชิกสภาฯ 
16 นายวิทยา คชาชัย สมาชิกอบต. หมูํที่  10 สมาชิกสภาฯ 
17 นางวันเพ็ญ สวนคง สมาชิกอบต. หมูํที่  11 รองประธานสภาฯ 
18 นายจ าเป็น แสงสวําง สมาชิกอบต. หมูํที่  11 สมาชิกสภาฯ 
19 นายจ าลอง หนูทา สมาชิกอบต. หมูํที่  12 สมาชิกสภาฯ 
20 นางดารณี วงศ์จันทร์ สมาชิกอบต. หมูํที่  12 สมาชิกสภาฯ 

     



 

 
   แบํงพื้นที่การปกครองออกเป็น  10  หมูํบ๎าน  ดังนี้ 
  หมูํที่  1  ชื่อบ๎านยอด มีนายพนัส สังวรรณะ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  3 ชื่อบ๎านโพธิ์ศรี มีนายจ ารัส พิมพ์มีลาย เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  4 ชื่อบ๎านดําน มีนายหวล พิมพ์ใจใส เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  5 ชื่อบ๎านเสาธง มีนายนิธิภาส ดิษฐวุฒิ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  6 ชื่อบ๎านดอนมะเกลือ มีนายบรรเจิด แก๎ววิชิต เป็นก านันต าบลบางปลาม๎า 
 หมูํที่  8 ชื่อบ๎านสวนหงส์ มีนายไพโรจน์ ถิ่นฐาน เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  9 ชื่อบ๎านขนมจีน มีนายสมชาย ก าเสียงใส เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  10 ชื่อบ๎านหัวไผํ มีนายทองสุข รัตนะบูชา เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  11   ชื่อบ๎านโพนไรํ มีนายชูศักดิ์ สวนคง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่  12 ชื่อบ๎านโพธิ์ศรี มีนายชอบ ทองแย๎ม เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 

ประชากร 
   มีประชากรทั้งสิ้น  6,370  คน  แยกเป็นชาย  3,151  คน  เป็นหญิง  3,219  คน  มีจ านวน
ครัวเรือน  1,866  ครัวเรือน (ข๎อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2556) มีความหนาแนํนของประชากรโดยเฉลี่ย  270  
คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ล าดับ หมู่บ้าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1.  บ๎านยอด (หมูํที่  1) 223 296 354 650 
2.  บ๎านโพธิ์ศรี (หมูํที่ 3) 171 281 295 576 
3.  บ๎านดําน (หมูํที่ 4) 319 489 464 953 
4.  บ๎านเสาธง(หมูํที่ 5) 292 519 545 1,064 
5. บ๎านดอนมะเกลือ(หมูํที่ 6) 194 370 367 737 
6.  บ๎านสวนหงส์(หมูํที่ 8) 135 283 260 543 
7.  บ๎านขนมจีน(หมูํที่ 9) 140 236 227 463 
8.  บ๎านหัวไผํ(หมูํที่ 10) 106 179 205 384 
9.  บ๎านโพนไรํ(หมูํที่ 11) 96 143 143 286 
10.  บ๎านโพธิ์ศร(ีหมูํที่ 12) 190 355 359 714 

 รวม 1,866 3,151 3,219 6,370 

ท่ีมา  :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอบางปลาม้า (ข้อมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ์ 2556) 

 



 

 

การบริหาร 

   พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  จ านวน   40   คน 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

นักบริหารงาน อบต. จ านวน 2 คน   
1 นายวิศิษฏ์ จันทร์ฉาย ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
2 จ.ส.อ. ณัฎฐ์พสิษฐ์ ส าราญ รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
     

                     ส านักงานปลัดฯ   จ านวน  10  คน   
1. นางอรสา กางกั้น หัวหน๎าส านักปลัด  
2. นายกิตติ บ ารุงรักษา นักพัฒนาชุมชน  
3. นายโอภาส กางกั้น เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป  
4. นางสาวสุภารัตน์ ตั้งนิติกาล เจ๎าพนักงานธุรการ  
5. นางสาวรํุงนภา ช๎างเผือก จนท.บันทึกข๎อมูล  
 ลูกจ้างประจ า    

1. นายประเวส ธรรมกุล นักการ  
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 พนักงานจ้าง    
1. นายประกอบเกียรติ ยิ้มประเสริฐ คนงานทั่วไป  
2. นายสมเกียรติ อินทร์สุริยวงศ์ พนักงานขับรถยนต์  
3. นายจ ารัส ปิ่นทอง ยาม  
4. นายนรินทร ณ  สงขลา ประจ าศูนย์ ไอซีที  

ส่วนการคลัง จ านวน   7   คน   
1. นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล ผอ.กองคลัง  
2. นางสาวสมใจ วัฒนชีวโนปกรณ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได๎  
3. นางสาวสุรัญญา ทูธง นักวิชาการเงินและบัญชี  
4. นางสาววีรดา แสงพันธุ์ นักวิชาการคลัง  
5. นางสาวปริศรา แสนสบาย จพง.พัสด ุ  
 พนักงานจ้าง    

1. นางจิราพร ธิชํางทอง ผช.จพง.การเงินและบัญชี  
2. นางสาวสุภาวดี อภิเดช ผช.จพง.พัสด ุ  

ส่วนโยธา จ านวน   7   คน   



 

 
1. นายคมสัน กฤษวงษ์ หัวหน๎าสํวนโยธา  
2. นายไชยวัฒน์ อํอนเถื่อน นายชํางโยธา  
3. นางสุจิราพร รักภูมิ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  
4. นายปรีชา อัยรารัตน์ ชํางโยธา  
 พนักงานจ้าง    

1. นายวันวิส สุดวิสัย ผู๎ชํวยชํางโยธา  
2. นายพิสิษฏ ์ สวัสดิ์ศร ี คนงานทั่วไป  
3. นายสมควร เกิดสมนึก พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  

ส่วนการศึกษา ฯ จ านวน   9   คน   
1. นางสาวพรนภา วัฒนชีวโนปกรณ์ หน.การศึกษา  
2. นางสาวกณิสา เรือนเพร็ช จนท.ธุรการ  
 พนักงานจ้าง    

1. นางสาวศิริจันทร์ สุติวงศ์ ผดด.  
2. นางสุชาดา โพธิ์ทอง ผดด.  
3. นางสาวราตรี บุญลือ ผดด.  
4. นางทัศนีย์ ล ากูล ผดด.  
5. นางสาวไพเราะ หนูทา ผดด.  
6. นางสาววงษ์เดือน มูลวงษ์ ผดด.  
7. นางสาวเดือนรํุง อภิเดช ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  

ส่วนสาธารณสุข ฯ จ านวน   5   คน   
 พนักงานจ้าง    

1. นายสุทิน เกิดสมนึก พนักงานขับรถขยะ  
2. นายพิมาย อํวมน๎อย คนงานทั่วไป  
3. นายชัยยุทธ จันทร์เพ็ญ คนงานทั่วไป  
4. นางบุปผา แก๎วภมร คนงานทั่วไป  
5. นายชูเกียรติ ทวีสิงห์ คนงานทั่วไป  

 

 
 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
                           -  รถยนต์กระบะบรรทุกสี่ประตู     จ านวน     1 คัน 
   -   รถขุดตีนตะขาบแบบคอยาว  จ านวน     1 คัน 



 

 
   -  รถกระเช๎าซํอมไฟฟ้าบรรทุกเทท๎าย จ านวน  1 คัน 
   -   รถบรรทุกขยะแบบเปิดข๎างเทท๎าย   จ านวน    1 คัน 
   - เคร่ืองสูบน้ าขนาด 12 นิ้ว  จ านวน   2 เคร่ือง 
   - เคร่ืองพํนหมอกควัน  จ านวน   3 เคร่ือง 
   - เคร่ืองพํนยาขนาด 5.5 แรงม๎า  จ านวน   1 เคร่ือง 
   - เคร่ืองโรเนียว   จ านวน   1 เคร่ือง 
   - เคร่ืองถํายเอกสาร  จ านวน   2 เคร่ือง 
   - อินเตอร์เน็ต   จ านวน   14 เคร่ือง 
   - คอมพิวเตอร์   จ านวน   14 เครือง 
   -   เคร่ืองตัดหญ๎า   จ านวน   3 เคร่ือง 
   -    เลื่อยยนต์    จ านวน   1 เคร่ือง 
   -     เคร่ืองตัดสติ๊กเกอร์   จ านวน   1 เคร่ือง 
   -    เคร่ืองเชื่อมโลหะ   จ านวน   1 เคร่ือง 
   -     เคร่ืองบดละเอียด   จ านวน   1 เคร่ือง 
   -    เคร่ืองโรยดิน “นาโยนกล๎า”  จ านวน   1 เคร่ือง 
   - เคร่ืองโรยเมล็ดข๎าว”นาโยนกล๎า”  จ านวน  1 เคร่ือง 
   - รางส าหรับวางถาด”นาโยนกล๎า”   จ านวน  1 เคร่ือง 
   -     เรือตัดผัก   จ านวน   1 ล า 
   -     รถยนต์บรรทุกขนาดสิบล๎อ      จ านวน   1 คัน 
   - รถแทรคเตอร์   จ านวน   1 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 



 

 
โครงสร๎างสํวนราชการ  องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักบริหารงาน อบต.7  
(ปลัด อบต.) 

ส่วนการคลัง ส านักงานปลัด  ส่วนโยธา 

นักบริหารงาน อบต. 6  
(รองปลัด อบต.) 

ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณสุข 



 

 
โครงสร๎างส านักงานปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานปลัด 
อบต. 

นักบริหารงาน อบต. 7 

- บุคลากร(1) 
- นักพัฒนาชุมชน(1) 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ(1) 
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(1) 
ลูกจ้างประจ า 
- นักการภารโรง(1) 

             พนักงานจ้าง 
- คนงานทั่วไป(2) 
- พนักงานขับรถยนต์(2) 
ส านักงานปลัด  รับผิดชอบงาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
5. งานรักษาความสะอาด 
6. งานควบครุมโรค 
7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
8. งานสังคมสงเคราะห์ 
9. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
10. งานส่งเสริมการเกษตร 
11. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
12. งานตรวจสอบภายใน 
13. งานกิจกรรมสุขภาพ 
14. งานการเลือกตั้ง 
15. งานกฎหมายและร้องทุกข์ 



 

 
โครงสร๎างสํวนการคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  7 

             -             นักบริหารงานการคลัง  (1) 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
- จพง.พัสด(ุ1) 

             พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี (1) 
- ผู้ช่วย จนท.พัสด(ุ1) 
 
ส่วนการคลัง   รับผิดชอบงาน 

 
1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 
 



 

 
โครงสร๎างสํวนโยธา  องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนโยธา 
นักบริหารงานช่าง  7 

- นายช่างโยธา (1) 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ  (1) 
- ช่างโยธา(1) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา(1) 
- คนงานทั่วไป(1) 
- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก(1) 
 
ส่วนโยธา   รับผิดชอบงาน 

 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบครุมอาคาร 
3. งานประเภทสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
4. งานผังเมือง 
5. งานส ารวจ 
 
 

 
 



 

 
โครงสร๎างสํวนศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

หัวหน้าส่วนศึกษา 

 
- จพง.ธุรการ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (6) 
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ(1) 
 
 

ส่วนศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   รับผิดชอบงาน 
 

1. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. งานกิจการโรงเรียน 
3. งานกิจการศูนย์เด็กเล็ก 
4. งานบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม  
          ของท้องถิ่น 
5. งานส่งเสริมการกีฬา 
 
 
 

 
 



 

 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 

 

ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT 
 

จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) 
1.  มีเคร่ืองจักรกลที่ทันสมัย เชํน รถแบ็คโฮ,รถกระเช๎า 
2. มีระบบโครงขํายเส๎นทางคมนาคมสมบูรณ์และ 
    อยูํใกล๎กรุงเทพ 
3. มีความอุดมสมบูรณ์ของแหลํงน้ า – ปริมาณน้ า  
    มีกลุํมดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข๎าวและพืชไรํ 
    พืชสวน  ประมาณร๎อยละ 80 ของพื้นที่ 
4. มีการให๎บริหารด๎านกระแสไฟฟ้าถึงร๎อยละ 99.80 
5. มีสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

1. เกษตรกรใช๎สารเคมีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นท าให๎เกิด 
    ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ปัญหาภูมิประเทศเป็นแอํงรับน้ า  ท าให๎มีน้ าไหลผําน 
    น้ าทํวมขังพื้นที่เกษตรกรรม 
3.  ประชาชนในชนบทมีรายได๎ต่ า 
4. ประชาชนขาดการมีสํวนรํวมในการแสดง 
       ความคิดเห็นแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่น 
5. ปัญหาผู๎ติดยาเสพติด 
6. ปัญหาผู๎ติดเชื้อเอดส์ 
7. การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไมํเพียงพอกับ 
      ความต๎องการของประชาชน 
8. ปัญหาที่ดินท ากิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ระดับความขัดแย๎งทางการเมืองระดับชาติและ 
    ระดับท๎องถิ่นที่ชัดเจนไมํปรากฏ 
2. สภาพภูมิศาสตร์เหมาะส าหรับการเพาะปลูก  เชํน 
    สามารถท านาได๎ปีละ 2 คร้ัง 
3. การปฏิรูปการเมืองการปกครองและระบบราชการ 
    ท าให๎  อบต. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจพัฒนา 
    ท๎องถิ่นเองรํวมกับประชาชนได๎มากยิ่งขึ้น 
 

1. เกษตรกรเป็นหนี้สินตํอเน่ืองกันมาก 
2. สภาพแมํน้ าทําจีนต้ืนเขินและเกิดสารเคมีตกค๎าง 
   ท าให๎เนําเสีย 
3. การก ากับดูแลจากจังหวัดลงในรายละเอียดมาก 
   เกินไปท าให๎การบริหารจัดการสนองตอบตํอ 
   ประชาชนไมํคลํองตัว 
4. การกระจายอ านาจแบบก๎าวกระโดดโดยรัฐ 
   ไมํเตรียมการความพร๎อมให๎กับ อบต. ท าให๎ 
   ขาดประสิทธิภาพและทิศทางในการบริหารจัดการ 
5. นโยบายรัฐบาลขาดความชัดเจน 

 
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า  ได๎ด าเนินการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น 
และสามารถสรุปแนวทางปัญหาความต๎องการที่ประชาคมท๎องถิ่นเสนอมา  
6 ด๎าน  ดังน้ี 

1. ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐาน  เชํน  การสร๎างถนน , ระบบประปา ,ระบบไฟฟ้า 
2. ปัญหาด๎านการชลประทาน เชํน  ปัญหาน้ าทํวมขัง , ปัญหาการขาดแคลนแหลํง 

กักเก็บน้ าในฤดูแล๎ง, ปัญหาระบบการระบายน้ าของคลองชลประทาน , ปัญหาน้ าเนําเสีย 
3. ปัญหาด๎านการศึกษา  เชํน  ขาดการสํงเสริมพัฒนาการของเด็กอายุระหวําง 0-5 ปี  

ในภาพรวมของต าบล , การเข๎าคํายอบรมให๎ความรู๎แกํเด็กนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
อยํางสม่ าเสมอ 

4. ปัญหาด๎านการสุขภาพรํางกาย  เชํน ปัญหาการขาดการออกก าลังกาย , ปัญหาการ 
เจ็บป่วยจากโรคเร้ือรังตําง ๆ ,ปัญหาการขาดความรู๎ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

5. ปัญหาด๎านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ๎าน   
6. ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ  เชํน การวํางงาน , ราคาพืชผลตกต่ า , ต๎นทุนการผลิตสูง , แรงงาน

ขาดความรู๎และประสบการณ์ 
 
 
 
 

 



 

 
ผลการพัฒนาในปีท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ปีงบประมาณ 2555 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก   สายที ่1  หมูํที่ 1  90,500  บาท จํายขาดเงินสะสม 
2 โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก   สายที ่ 2  หมูํที่ 1    58,600  บาท จํายขาดเงินสะสม 
3 โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก   สายที ่ 3  หมูํที่ 1     28,400  บาท จํายขาดเงินสะสม 
4 โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก   หมูํที่  3 หมูํที่  12 1,173,200  บาท จํายขาดเงินสะสม 
5 โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก  หมูํที่  4     96,400  บาท จํายขาดเงินสะสม 
6 โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมบํอพัก  คสล.และฝา

ปิด คสล.  หมูํที่  5 
180,600  บาท จํายขาดเงินสะสม 

7 โครงการ ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่   9 ตั้งไว๎     462,600 บาท จํายขาดเงินสะสม 

8 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่  6   319,400  บาท ข๎อบัญญัติงบประมาณ 
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่  10   326,400  บาท ข๎อบัญญัติงบประมาณ 
10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่  8    672,300  บาท ข๎อบัญญัติงบประมาณ 
11 โครงการกํอสร๎างลานอเนกประสงค์ศาลารวมใจ  หมูํที่ 11  485,900  บาท ข๎อบัญญัติงบประมาณ 
 รวมทั้งสิ้น 3,894,300 บาท   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  4 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี

1. วิสัยทัศน์  

  อบต. น่าอยู่    เฟื่องฟูเกษตรกรรม น าด้วยธรรมมาภิบาล    บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน         
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าในช่วง 3  ป ี

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด๎านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิต ละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด๎านการบริหารและการปกครอง 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด๎านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 

2.1 แนวทางการพัฒนา 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด๎านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด๎านการเกษตร 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. สํงเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  บูรณะแมํน้ าทําจีนและล าคลองตําง ๆ ให๎เอ้ืออ านวยประโยชน์

อยํางยั่งยืน 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมรวม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน  



 

 
3. เสริมสร๎างสังคมที่เข็มแข็ง  เพื่อหํางไกลจากยาเสพติด 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา 
2. สํงเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตําง ๆ 
3. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา  

   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด๎านการบริหารและการปกครอง 
แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ด๎วยความโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎  ให๎มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด๎านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการบริหารจัดการด๎านสาธารณสุขให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาการบริหารจัดการด๎านสวัสดิการสังคม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ปรับปรุง  ดูแล   ซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีอยูํแล๎วให๎มีสภาพปลอดภัยใน
การใช๎งานได๎เป็นปกติ   และ ด าเนินการกํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมใน
สํวนที่จ าเป็นแกํการใช๎งาน   เพื่อประโยชน์ของประชาชน  

2.2 พันธกิจ 
1) การสร๎างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให๎ทุกภาคสํ วนของสังคมมีสํวนรํวมในการรํวมคิด รํวมท า  

รํวมแก๎ปัญหา และรํวมรับผิดชอบ เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสในการบริหารการปกครอง 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต. และระบบการจัดบริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอ 

ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3) การสร๎ างความเข๎มแข็งด๎านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงิน การคลัง  

วิธีการจัดท างบประมาณให๎เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว๎ 
4) การพัฒนาให๎เกิดความเป็นเมืองนําอยูํ ทั้งทางด๎านกายภาพ  ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านส๎งคม สิ่งแวดล๎อม ด๎าน

การเมืองการปกครองการบริหาร  ความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
5) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ แบบธรรมมาภิบาล  
6) สํงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

 
 



 

 
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1) ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมภารกิจ 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยํางตํอเน่ือง 
3) ด าเนินการเพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่ม โดยการพัฒนาการเกษตรทางเลือกตามความต๎องการของ

ประชาชน โดย เน๎นการลดต๎นทุนและเพิ่มผลผลิต  และมีการน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เผยแพรํให๎ประชาชนได๎ยึดเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

4) ด าเนินการเพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ๎วนหน๎า 
5) ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ตลอดจนมีการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
6) สํงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และกีฬานันทนาการ ตลอดจน

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แกํเด็ก เยาวชน และและประชาชน 
7) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) สํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัย 
9) สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลได๎สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย 
10) เสริมสร๎างทักษะและสมรรถนะของบุคลากรของ อบต. อยํางตํอเน่ือง 
11) สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนของสังคมเพื่อบรรลุจุดมุํงหมายการพัฒนา 

องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎าได๎น าพันธกิจการให๎บริการงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่เชื่อมโยงกัน
มาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า  มีดังนี้ 

1. ด๎านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
2. ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 
3. ด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นและการกีฬา 
5. ด๎านการบริหารและการปกครอง 
6. ด๎านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 

  7.    ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
2.4 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ต าบลนําอยูํเป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข๎มแข็ง
ของชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา มุํงให๎เกิดความสงบ รํมเย็น ปลอดภัยมีระเบียบวินัย ประชาชน รากหญ๎า 
มีความเข็มแข็ง มีระบบการบริหารที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  วิถีชีวิตดีมีความสุขและต๎องอาศัยพลัง
จากประชาชนทุกคนซึ่งจะน าไปสูํการการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูํดีมีสุขของชุมชน 
   องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการเป็นชุมชนนําอยูํ  คือ  การสร๎างความรํวมมือซึ่งกันและกัน
ของคนในชุมชน  รํวมคิด  รํวมสุข  และรํวมกันแก๎ไขปัญหา  ซึ่งจะน าไปสูํความเข็มแข็งของชุมชน  และการ
วางแผนของชุมชนซึ่งจะน าไปสูํทิศทางการพัฒนานั้น  จะต๎องมีการวางแผนจากสภาพปัญหาของท๎องถิ่น  ความ



 

 
ต๎องการของคนในชุมชนซึ่งไมํท าลายภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สิ่งแวดล๎อม  พัฒนาอยํางเป็นระบบและมุํงให๎เกิด
การบูรณาการ 
 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและมุ่งส่งออกสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรม   
  เป้าประสงค์ 
  1. เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้แพร่หลายเพื่อสู่ตลาดการ

แข่งขันทางการค้าและเพื่อการส่งออก 
3. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพ  

ให้ทราบข้อมูลข่าวสารสม่ าเสมอ 
4. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย  องค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
  เป้าประสงค์ 

1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
2. มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  บูรณะแม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าต่างๆ  ให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
  3.  พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ  ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว  
        ต่างประเทศ 
  4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง 
  กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาด  
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP) 
4. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
6. พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ให้เกิดระบบนิเวศที่ดี 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  เป้าประสงค์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

  กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy  Thailand)  
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนปราศจากยาเสพติด และการจัดตั้งศูนย์ยาเสพติด 
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ  
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคมด้านความสะดวก 

และปลอดภัย 
7. พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การขยายฐานโอกาสพัฒนาคณุภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความ
ต้องการและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป 

  เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬาหมู่บ้าน / ชุมชนทุกแห่ง 

  กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
3. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน 
4. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

  เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส 
2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 

 
  กลยุทธ์ 

1. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
2. ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน 
3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม  คุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดี 
ได้มาตรฐานสากล 

  เป้าประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  

อย่างสูงสุด 
2. การจัดระบบผังเมืองรวม  ก าหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่างๆ  

  กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อตั้งแต่ 2 ต าบลขึ้นไป 
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
3. การจัดท าผังเมืองรวม 
4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 

 

4.  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
             4.1 ด๎านการบริหารจัดการ  งานขององค์การบริหารสํวนต าบล 

1) เน๎นความส าคัญในเร่ืองธรรมาภิบาล  ความโปรํงใส  บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการบริหารจัดการ 
2) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการอยํางชัดเจน 
3) พัฒนาบุคลากร ให๎มีความรู๎ความสามารถ และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
4) สํงเสริมการบริหารงานโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.2 ด๎านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
1) สํงเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในการศึกษา 
2) สํงเสริม  สนับสนุน  และด ารงไว๎ซึ่งกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 
3) ปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี

ของท๎องถิ่น และระดับชาติ 
4.3 ด๎านสาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อม 

1) สํงเสริมสนับสนุน สาธารณสุขมูลฐาน 
2) พัฒนาความรู๎ความสามารถของ  อสม. หมูํบ๎าน 
3) สํงเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 



 

 
4.4 ด๎านเศรษฐกิจและสร๎างสังคมเข๎มแข็ง 

1) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการฝึกอาชีพแกํชุมชน 
2) สํงเสริมกิจกรรมที่สร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน 
3) สํงเสริมดูแลชํวยเหลือแกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
4) สํงเสริมสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย 

         4.5  ด๎านสาธารณูปโภค 
1) ปรับปรุงดูแล และซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีอยูํแล๎วให๎มีสภาพปลอดภัยใน

การใช๎งานได๎เป็นปกติ 
2) ด าเนินการกํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมในสํวนที่จ าเป็นแกํการใช๎งา นและ

เพื่อประโยชน์แกํประชาชน 
         4.6 ด๎านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

1) จัดให๎มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยํางครบถ๎วนและพร๎อมที่
จะใช๎งานอยํางทันทํวงที 

2) พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให๎มีความพร๎อมที่จะออกปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎และมีสํวรรํวมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในยามวิกฤต 

     4.7  ด๎านการเกษตร 
   1) สํงเสริมการเกษตรทางเลือกแกํประชาชนโดย เน๎น การลดต๎นทุน และเพิ่มผลผลิต 
   2) สํงเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพรํให๎ประชาชนได๎เป็นแนวทางในการ 
    ปฏิบัติ 
   3) สํงเสริมสนับสนุนการให๎ความร๎ูแกํเกษตรกร และการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านการเกษตร 
    มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด๎านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  5 
บัญชีโครงการพัฒนา   

 
  เพื่อให๎ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  เป้าหมายของแนวทางการพัฒนา   ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  รวมทั้งรายละเอียดโครงการพัฒนาซึ่งจะระบุถึง  ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  งบประมาณและที่มา  ระยะเวลาด าเนินการ  ผลลัพท์ที่คาดวําจะได๎รับ  และหนํวยงานของ
องค์การบริหารสํวนต าบลที่รับผิดชอบ  โดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาจะแยกเป็นปี  2557,2558 และ 2559  
เรียงตามล าดับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 ถึง 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
     1.1 แนวทางการพัฒนา   สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด๎านการเกษตร     

 
3 
 

 
130,000 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
3 
 

 
130,000 

รวม 3 130,000 - - - - 3 130,000 

2) ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล๎อม 
     2.1 แนวทางการพัฒนา    สํงเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  บูรณะแมํน้ าทําจีนและล า
คลองให๎เอื้ออ านวยประโยชน์อยํางยั่งยืน 
     2.2 แนวทางการพัฒนา   บริหารจัดการส่ิงแวดล๎อมรวม 

       

 
 

2 
 
3 

 
 

80,000 
 

3,200,000 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

2 
 

3 

 
 

80,000 
 

3,200,000 

รวม 5 3,280,000 - - - - 5 3,280,000 

 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ ด๎านการยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
     3.1 แนวทางการพัฒนา   เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ยกระดับคณุภาพชีวิต 
     3.2 แนวทางการพัฒนา   เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน 
 

     3.3  แนวทางการพัฒนา   เสริมสร๎างสังคมที่เข็มแข็ง  เพื่อหํางไกลจากยาเสพติด 

 
 
 

8 
 

6 
 
 

2 

 
 
 

780,000 
 

580,000 
 

100,000 

 
 
 

1 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

100,000 
 

- 
 
- 

 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

- 
 

- 
 
- 

 
 
 

9 
 

6 
 
 

2 

 
 
 

880,000 
 

580,000 
 

100,000 

รวม 16 1,460,000 1 100,000 - - 17 1,560,000 

4) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     
     4.1 แนวทางการพัฒนา    เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุ ณภาพการศึกษา
ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา 
     4.2 แนวทางการพัฒนา   สํงเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตําง ๆ 
 

     4.3 แนวทางการพัฒนา   สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา    

 
7 
 
 

11 
 
 

8 

 
3,632,000 

 
 

755,000 
 

1,730,000 

 
16 

 
 

- 
 
 

2 

 
3,698,500 

 
 

- 
 

130,000 

 
- 
 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 
 

- 
 
- 

 
23 

 
 

11 
 
 

10 

 
7,330,500 

 
 

755,000 
 

1,860,000 

รวม 26 6,117,000 18 3,828,500 - - 44 9,945,500 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารและการปกครอง 
      5.1 แนวทางการพัฒนา   ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ด๎วยความ
โปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     5.2 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช๎  ให๎มี
คณุภาพ  ประสิทธิภาพ 

 

 
 

4 
 

19 

 
 

140,000 
 

9,180,000 

 
 

2 
 

13 

 
 

250,000 
 

11,400,000 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

6 
 

32 

 
 

390,000 
 

20,580,000 

รวม 23 9,320,000 15 11,650,000 - - 38 20,970,000 

6) ยุทธศาสตร์ ด๎านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
     6.1 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการบริหารจัดการด๎านสาธารณสุขให๎มี
คณุภาพและประสิทธิภาพ 
     6.2 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการบริหารจัดการด๎านสวัสดิการสังคม 

      

 
 

4 
 
4 

 
 

215,000 
 

2,230,000 

 
 

3 
 

3 

 
 

2,200,000 
 

238,770 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

7 
 
7 

 
 

2,415,000 
 

2,468,770 

รวม 8 2,445,000 6 2,438,770 - - 14 4,883,770 



 

 
ยุทธศาสตร์ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
      7.1 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง  ดูแล  ซํอมแซมส่ิงสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่มีอยํูแล๎วให๎มีสภาพปลอดภัยในการใช๎งานได๎เป็นปกต ิ    และ
ด าเนินการกํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมในสํวนที่จ าเป็นแกํการ
ใช๎งาน  เพื่อประโยชน์ของประชาชน     
 

 
 

32 

 
 

27,307,700 

 
 

33 

 
 

23,020,000 

 
 

29 

 
 

46,343,200 

 
 

94 

 
 

96,670,200 

รวม 32 27,307,700 33 23,020,000 29 46,343,200 94 96,670,200 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 ถึง 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด๎านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  1.1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด๎านการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกษตรกร 
 

- เพื่อให๎เกษตรกรมีความรู๎และ
ทักษะเพิ่มมากช้ึน 

- ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกษตรกรในเรื่อง
ตํางๆที่จ าเป็น เชํน ปัญหาข๎าววัชพืช , 
ปัญหาแมลงศัตรูพืช , การผลิตเช้ือราบิว
เวอร์เรีย ฯลฯ 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - เกษตรกรสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาการ
เกษตรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด ฯ 

2. ปุ๋ยสั่งตัดชนิดเม็ดตามนโยบาย
รัฐบาล 

เพื่อลดต๎นทุนการผลิตภาค
การเกษตร 

ฝึกอบรมการท าปุ๋ยสั่งตัดและการ
วิเคราะห์ดิน 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึ้น ส านักปลัด ฯ 

3. การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่
เหมาะสม (Good Agricultural 
Pactice : GAP)ของ
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา(หนังสือ 
ที่ สพ 0037.10/ว 2596 ลว.20 
พ.ค.54) 

เพื่อแก๎ไขและพัฒนาระบบการ
จัดการแก๎ไขและพัฒนาระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP พืช โดยเฉพาะ
แนวทางการแก๎ไขปัญหาด๎าน
การเกษตร 

จัดท าคูํมือส่ือการสอน แบบฟอร์มที่งําย
ตํอการน าไปปฏิบัติ จดัอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี และ
เทคโนโลยีการผลิตพืช ได๎แกํ การจัดการ
ดิน การใช๎สารเคมีที่ถูกต๎อง และการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และให๎
ความรู๎ขําวสารด๎านความปลอดภัย และ
มาตรฐานสินค๎าเกษตร รวมทั้งข๎อมูล
ความเสี่ยงของการได๎รับอันตรายจากผัก
ผลไม๎ที่นิยมบริโภคภายในประเทศ 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  เกษตรกรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางการเกษตรดีที่เหมาะสม 
(Good Agricultural 
Pactice : GAP) และ
สามารถน าไปปฏิบัติได ๎

ส านักปลัดฯ 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางการพัฒนา  2.1 สํงเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  บูรณะแมํน้ าทําจีนและล าคลองให๎เอ้ืออ านวยประโยชน์อยํางยั่งยืน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ก าจัดวัชพืชและส่ิงปฏิกูลในแมํ
น้ าทําจีน  คู  คลอง และแหลํง
น้ าตําง ๆ 

-  ฟื้นฟูคณุภาพแมํน้ าทําจีนและ
คลองสาขาให๎อยูํในเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  ก าจัดวัชพืชในแมํน้ าทําจีนและคลอง
สาขา โดยใช๎รถแบ็คโฮของ อบต.และ
ประสานเครื่องจักร จาก อบจ.และหรือ 
กรมเจ๎าทํา 
-  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ประชาชน
ตระหนัก ถึงความส าคัญในการอนุรักษ์  
แมํน้ าทําจีน และคลองสาขาตํางๆ  

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - ร๎อยละเฉลี่ยคุณภาพน้ า
ของแมํน้ าทําจีนที่ได๎
มาตรฐาน (คําออกซิเจน 
DO ไมํต่ ากวํา 2 มิลลิกรัม
ตํอลิตร) 

สํวน
สาธารณสุข ฯ 

2. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบูรณะแมํ
น้ าทําจีนให๎เอื้ออ านวย
ประโยชน์  อยํางยั่งยืน 

-  เพื่อให๎แมํน้ าทําจีนมีคุณภาพที่ดี  
ประชาชนสามารถใช๎ในการ
อุปโภค – บริโภคได๎อยํางยั่งยืน 

-  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ให๎ประชาชน
เข๎ารํวมโครงการ 
-  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในการบูรณาการรํวมกัน อนุรักษ์  ฟื้นฟู  
บูรณะ แมํน้ าทําจีน  
- ก าจัดวัชพืช  ใสํจุลิทรีย์ EM ในแมํน้ าทํา
จีน  

30,000 
(งบ  อบต.) 

  -  แมํน้ าทําจีนมีคุณภาพดี 
เหมาะส าหรับอุปโภค – 
บริโภค อยํางยั่งยืน 

สํวน
สาธารณสุข ฯ 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางการพัฒนา  2.2 บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมรวม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. สํงเสริม ปรับปรุง แก๎ไข 
อนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล๎อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติแหลํง
ทํองเที่ยวและปรับปรุง
ทัศนียภาพและสํงเสริมแก๎ไข
ปัญหาภาวะโลกร๎อน 

-  เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร๎อน 
-  ภูมิทัศน์มีความสวยงาม 

-  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ปลูกต๎นไม๎ริมถนน  และพ้ืนที่วํางเปลํา
ให๎ได๎ครอบคลุมทุกพืน้ที ่

100,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ภมิทัศน์ในพื้นที่มีความ
สวยงาม เหมาะส าหรับเป็น
ที่พัผํอน 

สํวน
สาธารณสุข ฯ 

2 จัดซื้อที่ดินเพื่อใช๎ส าหรับเป็นที่
ทิ้งขยะ 

เพื่อใช๎ทิ้งขยะที่ให๎บริการจัดเก็บใน
พื้นที่ อบต.บางปลาม๎า 

จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะ จ านวน 1 
แหํง 

3,000,000 
(งบ  อบต.) 

  สามารถน าขยะที่เก็บแล๎ว
ไปทิ้งได๎โดยไมํส่ิงกล่ิน
รบกวนประชาชน 

สํวน
สาธารณสุข ฯ 

3. ท๎องถิ่นไทย  รวมใจภกดิ์  รักษ์
พื้นที่สีเขียว(หนังสือ ที่ สพ 
0037.10/75 ลงวันที่ 8 เม.ย.54) 

เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมในพื้นที่ 
อบต.นําอยํู 

จัดกิจกรรม  จ านวน  1  ครั้ง 100,000 
(งบ  อบต.) 

  สภาพแวดล๎อมในพื้นที่ 
อบต.บางปลาม๎านําอยํู 
 

ส านักปลัด ฯ 
 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา  3.1 เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ติดตั้งกล๎องวงจรปิด CCTV -  เพื่อเฝ้าระวังในด๎านความ
ปลอดภัยให๎กับพื้นที ่

-  ติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณที่ท าการ 
อบต.บางปลาม๎า และในหมูํบ๎านเขตพื้นที่ 
อบต.บางปลาม๎า 

500,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ประชาชนมีความมั่นใจ
ในเรื่องความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 
 

2. ตั้งจุดตรวจ และสร๎างจิตส านึก
มีวินัยในการลดอุบัติเหตุจราจร 

-  เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชํวงเทศกาลที่ส าคัญ 
-  อ านวยความสะดวกให๎กับ
ประชาชนที่สัญจรในชํวงเทศกาล 

-  จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณจุด
แยกที่ส าคัญ  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน 
 

20,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ประชาชนได๎รับความ
สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น 
-  ประชาชนมีความรู๎
เกี่ยวกับโทษ และพิษภัย
ของการดื่มแล๎วขับ 

ส านักปลัด ฯ 

3. บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแบบ ABC 
(Area Basde Collaborative 
Research) หนังสือดํวนมาก ที่ 
มท 0891.4/ว893 ลว. 30 มี.ค.55 

- เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูํของประชาชน
โดยใช๎แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 

จัดกิจกรรมจัดท าบัญชีครัวเรือน และ
จัดท าแผนชุมชน 
 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนมีความเป็นอยูํที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

4. รณรงค์แก๎ไขปัญหาในด๎าน
อาชญากรรม  โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศและ
การสร๎างความเข็มแข็งของสตรี
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2342 ลว.28 พ.ค.55) 

- เพื่อให๎เด็กและสตรีมีความเข็ม
แข็ง ป้องกันอาชญากรรมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

- จัดกิจกรรมตําง เชํน การรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตํางๆ ที่เป็น
ประโยชน์ส ารับเด็ก และสตร ี

40,000 
(งบ  อบต.) 

  - เด็กและสตรีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5. สํงเสริม สนับสนุน การจัดท า
แผนชุมชน (หนังสือ ที่ มท 
0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค.53) 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน การจัดท า
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู๎น าชุมชน สร๎าง
เครือขํายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อน าข๎อมูลมา
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

- จัดกิจกรรมประชาคมหมูํบ๎าน โดยมี
คําใช๎จํายในการจัดซื้อ อาหาร เครื่องดื่ม 
อาหารวําง ป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์
เครื่องเขียน ฯลฯ 

40,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนมีความเป็นอยูํที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

6. ติดตั้งหัวฉีดดับเพลิง -  เพื่อป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งหัวฉีดพร๎อมสายดับเพลิงที่ทํอเมนต์
ประปาหมูํบ๎าน 2" พร๎อมสายอุปกรณ์และ
หัวฉีด 8 จุด ถังดับเพลิงเคมีสีแดงตามจุด
ภายในหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎านตามความ
เหมาะสมหมูํบ๎าน  ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 -  สามารถแก๎ปัญหาอัคคีภัย
ได๎อยํางทันเวลา 

- ส านักปลัด ฯ 
 

7. จัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก   
อปพร. 
 

- เพื่อให๎การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาสวัสดิการ ให๎แกํ อปพร. เชํน คําเบี้ย
เลี้ยงในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - อปพร.ปฏิบัติหน๎าที่อยําง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ส านักปลัด ฯ 
 

8. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Sale) 

เพื่อให๎ประชาได๎รับความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Sale)ตามจุดแยก-จุดตัดตํางๆ 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

-สํวนโยธา 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา  3.2 เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํกลํุม
อาชีพตํางในพื้นที่ อบต. 

- เพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น 
- เพื่อให๎สังคมเกิดความเข็มแข็ง 

-ให๎การสนับสนุนกลํุมอาชีพตํางๆใน
พื้นที่ อบต. เชํน กลุํมสตรี,กลํุมผู๎สูงอายุ
,กลํุมผู๎พิการ,กลํุมผู๎ด๎อยโอกาส,กลํุม
เยาวชน ฯลฯ ในการจัดฝึกอบรมให๎
ความรู๎,ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

200,000 
(งบ  อบต.) 

  -ประชาชนในพื้นที่ อบต.
บางปลาม๎ามีชีวิตความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

2. แก๎ไขปัญหาการวํางงาน และ
สํงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน หนังสือดํวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว0044 ลว.8 ม.ค.52,
ดํวนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว177 
ลว.28 ม.ค.52 

- เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน 

-  ฝึกอบรมให๎ความรู๎การประกอบอาชีพ 
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพให๎กับประชาชน ฯลฯ 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3. บ๎านท๎องถิ่นไทยเทิดไท๎องค์
ราชัน 84 พรรษา 

เพื่อเทิดไท๎องค์ราชัน ด าเนินการกํอสร๎างหรือซํอมแซมบ๎าน
ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  ผู๎ด๎อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

4. สํงเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวของ อบต.บาง
ปลาม๎า 

-เพื่อให๎สถาบันครอบครัวมีความ
เข็มแข็ง 

-สํงเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในการท า
กิจกรรมตํางๆ เพื่อพัฒนาให๎มีความเข็ม
แข็ง 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  สถาบันครอบครัวในพื้นที่ 
อบต.บางปลาม๎ามีความเข็ม
แข็งขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

5. การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ได๎แกํ การสํงเสริมภาวะผู๎น าแกํ
สตรี และพัฒนาสรตีในด๎าน
ตํางๆ(หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
2342 ลว.28 พ.ค.55) 

เพื่อให๎สถาบันครอบครัวมีความ
เข็มแข็ง 

จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เพื่อการพัฒนา
ครอบครัวแกํประชาชนในพื้นที่ การ
เสริมสร๎างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
การป้องกันและแก๎ไขปัญหาครอบครัว 
การเสริมสร๎างความเข็มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว 
และการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร การตั้งครรภ์
ในวัยรุํน 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

6. สํงเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับ อปท.(หนังสือ ที่ มท 
0891.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.53) 

เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน จัดกิจกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  จัดตั้งศูนย์ข๎าวชุมชน 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา  3.3 เสริมสร๎างสังคมที่เข็มแข็ง  เพื่อหํางไกลจากยาเสพติด 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. รณรงค์ป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 
จ.สุพรรณบุรี  ประจ าปี 2556 

-  เพื่อด าเนินงานป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล และ มท. 
- เพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 
ร้ัว 
-เพื่อระดมความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในพื้นที่ในการรํวมมือกัน
ด าเนินงานป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด   

- อุดหนุนงบประมาณ ให๎กับ ศตส.จ.
สุพรรณบุรี-หนํวยงานราชการ   

50,000 
(งบ  อปท.) 

  - ศูนย์ ฯ ดังกลําวมีความ
พร๎อมในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด ฯ 

2. รณรงค์ป้องกัน  บ าบัดฟื้นฟู
รักษา  ให๎กับประชาชน  และผู๎
ติดยาเสพติด 

- เพื่อป้องกันไมํให๎ประชาชนเข๎า
ใกล๎ยาเสพติด 
- เพื่อบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษา ผู๎ติดยาเสพ
ติดไมํให๎กลับไปติดยา 

- ฝึกอบรม  บ าบัดฟื้นฟู  รักษา  ผู๎ติดยา
เสพติดให๎เป็นคนดีของสังคม 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรู๎
พิษภัยของยาเสพติด 

50,000 
(งบ  อปท.) 

  - ประชาชนหํางไกลจากผู๎
ติดยาเสพติด   
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

 
 
 
 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     

แนวทางการพัฒนา  4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ปฐมนิเทศและประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน 

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อม
ให๎กับเด็กนักเรียนและผู๎ปกครอง  

- จัดหาวิทยากรให๎ความรู ๎
-  อบรมให๎แกํเด็กและผู๎ปกครอง 

10,000 
(งบ  อบต.) 

  - เด็กและผู๎ปกครองมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
เตรียมความพร๎อมกํอน
การศึกษา 

สํวนการศึกษา ฯ 

2. ศึกษาดูงาน “มหกรรมการจัด
การศึกษาท๎องถิ่น” 

- เพื่อให๎นักเรียนและประชาชนได๎
ความรู๎ นวัตกรรมทางการศึกษา 

-  ทัศนะศึกษาดูงาน โดย จัดหาพาหนะ  
อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ให๎กับผู๎ที่รํวม
โครงการ 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - เด็กมีทักษะความรู๎และ
นวัตกรรมความคิด
สร๎างสรรค์ ใหมํๆ 

สํวนการศึกษา ฯ 

3. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ - เพื่อให๎เด็กและเยาวชนเป็นคนดี  
มีความรู๎  มีทักษะ และมี
คุณลักษณะที่ดีทั้ง 11 ประการ 

- จัดกิจกรรมให๎เด็กและเยาวชนได๎มีสํวน
รํวมตามคุณลักษณะ  11  ประการ 
- ทัศนะศึกษาดูงาน 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  - เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดี      มีคุณลักษณะทั้ง  11  
ประการ 

สํวนการศึกษา ฯ 

4. อาหารกลางวัน - เพื่อให๎เด็กนักเรียน และกํอนวัย
เรียน มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันให๎กับเด็กนัดเรียน 
ส าหรับ โรงเรียน 3 แหํง และ ศพด. 3 
ศูนย ์

1,600,000 
(งบ  อบต.) 

  เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 

สํวนการศึกษา ฯ 

5. อาหารเสริม (นม) - เพื่อให๎เด็กนักเรียน และกํอนวัย
เรียน มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให๎กับเด็กนัดเรียน 
ส าหรับ โรงเรียน 3 แหํง และ ศพด. 3 
ศูนย ์

1,440,000 
(งบ  อบต.) 

  เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 

สํวนการศึกษา ฯ 

6. เสริมทักษะให๎กับ ผดด.โดยสํง
เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตร
ที่จ าเป็น 

- เพื่อให๎ ผดด.มีความรู๎และทักษะที่
ดี 

สํง ผดด.เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตร
ตํางๆ 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  ผดด.มีความรู๎และทักษะ
เพิ่มมากขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7. คําพาหนะในการน าเด็ก ของ 
ศพด. ไปสํงยังสถานพยาบาล 

- เพื่อให๎ด็กได๎รับการชํวยเหลือ
อยํางทันทํวงท ี

จัดหางบประมาณในด๎านคําพาหนะเพื่อ
น าเด็กไปสํงยังสถานพยาบาล 

2,000 
(งบ  อบต.) 

  เด็กได๎รับการชํวยเหลือ
อยํางทันเวลา 

สํวนการศึกษา ฯ 

8. สนับสนุนครูอัตราจ๎าง สํงเสริมการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดสวนหงส์ จ านวน 1 
ครั้ง 

 154,800 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนได๎รับการศึกษาที่
ดีขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

9. สนับสนุนการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สํงเสริมการเรียนรู๎ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี จ านวน 1 
ครั้ง 

 150,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํวนการศึกษา ฯ 

10
. 

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู๎
วัฒนธรรมไทยพวน  

สํงเสริมวัฒนธรรมไทยพวน อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี จ านวน 1 
ครั้ง 

 150,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมไทยพวน 

สํวนการศึกษา ฯ 

11
. 

สนับสนุนกิจกรรมแรลล่ี
วิชาการ 

สํงเสริมการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี จ านวน 1 
ครั้ง 

 30,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํวนการศึกษา ฯ 

12
. 

สนับสนุนวัฒนธรรมขับขี่
ปลอดภัยในการใช๎ถนน 

ให๎นักเรียนรู๎วินัยจราจร อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี จ านวน 1 
ครั้ง 

 20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับ
วินัยจราจร 

สํวนการศึกษา ฯ 

13
. 

คํายภาษาอังกฤษ สํงเสริมการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํวนการศึกษา ฯ 

14
. 

คํายภาษาไทยสร๎างนิสัยรักการ
อําน 

สํงเสริมการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํวนการศึกษา ฯ 

15
. 

คํายสนุกคิดไปกับคณิตศาสตร ์ สํงเสริมการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น สํวนการศึกษา ฯ 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

16
. 

คํายเรียนรู๎ ก๎าวสํูประชาคม
อาเซี่ยน 

เตรียมความพร๎อมในการเข๎าสํู AEC อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  23,700 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความพร๎อมใน
การเข๎าสํู AEC 

สํวนการศึกษา ฯ 

17
. 

คํายศิลปะสร๎างสรรค์จาก
กระดาษอัด 

สํงเสริมการเรียนรู ๎ อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

18
. 

ศิลปะเด็กปฐมวัย สํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะ อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  10,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎ด๎าน
ศิลปะเพิ่มมากขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

19
. 

คํายพัฒนาทักษะการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

สํงเสริมการเรียนรู ๎ อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

20
. 

คํายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี สํงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนได๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน 

สํวนการศึกษา ฯ 

21
. 

คํายวิทยาศาสตร์ สํงเสริมการเรียนรู ๎ อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

22
. 

ทัศนะศึกษาวิทยาศาสตร ์ สํงเสริมการเรียนรู ๎ อุดหนุนโรงเรียนวัดเสาธง จ านวน 1 ครั้ง  20,000 
(งบ อบต.) 

 นักเรียนมีความรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

23
. 

กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน กํอสร๎าง สพด. จ านวน 1 แหํง ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 3,000,000 
(งบ อบต.) 

 มีสถานที่ส าหรับเด็กกํอน
วัยเรียนได๎ศึกษา 

สํวนการศึกษา ฯ 

  



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     

แนวทางการพัฒนา  4.2 สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีตําง ๆ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
ในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 
วันที่ 5 ธ.ค.2554 

- เพื่อสร๎างจิตส านึกของความจงรัก
ภัคดี ความสามัคคีในหมูํพ่ีน๎อง
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตจิ านวน 1 ครั้ง 100,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค ์
-  ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูํคณะ 

สํวนการศึกษา ฯ 

2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ๎าพระบรมราชินีนารถ                    

- เพื่อถวายความจงรักภัคดีตํอ
พระองค์ทําน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจ านวน 1 ครั้ง
ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป ี

100,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค ์

สํวนการศึกษา ฯ 

3 จัดงานวันเข๎าพรรษา   -  เพื่อให๎ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
-  เพื่อให๎ประชาชนได๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน 

-  จัดกิจกรรมในวันเข๎าพรรษา เชํน ถวาย
เทียนพรรษาตามวัด ในเขต อบต.บางปลา
ม๎า และอุดหนุน อ.บางปลาม๎า ในการจัด
งานแหํเทียนพรรษา งานฯลฯ                     

100,000 
(งบ  อบต.) 

  -  ประชาชนมีจิตใจ
เลื่อมใสในพุทธศาสนามี
คุณธรรม  ศีลธรรมอันดี
งาม 

สํวนการศึกษา ฯ 

4. วันเด็กแหํงชาติ                    - เพื่อให๎เด็กเป็นอนาคตที่ดีของชาต ิ
- เพื่อให๎เด็กมีความรักความสามัคคี
เข๎ากับผู๎อื่นได ๎

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของเลํน 
ขนม ฯลฯ  
-  จัดกิจกรรมตํางให๎เด็ก ๆได๎เข๎ารํวม เชํน 
การประกวดร๎องเพลง ตอบปัญหา 
ประกวดเรียงความ ฯลฯ                   

150,000 
(งบ  อบต.) 

  - เด็กๆได๎รับพัฒนาการ
ในด๎านตํางๆ มากขึ้น 
-  เด็ก ๆ เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูํคณะ 

สํวนการศึกษา ฯ 

 
 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5. จัดงานวันขึ้นปีใหม ํ - เพื่อให๎บุคากรของ อบต.ได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน เกิดความสามัคคี
ในหมูํคณะ  

- จัดพิธีทางศาสนา เชํน ท าบุญตักบาตร 
เลี้ยงพระ จัดงานรื่นเริง สังสรรค์ ฯลฯ 
 

15,000 
(งบ  อบต.) 

  เกิดความสามัคคีในหมูํ
คณะ 

สํวนการศึกษา ฯ 

6. อบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
ให๎แกํเด็ก และเยาวชน 

- เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมคีุณธรรม  
จริยธรรม ที่ดีงาม 

- ฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ 
เกียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  - เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีของสังคม และ
ครอบครัว 

สํวนการศึกษา ฯ 

7. จัดงานวันสงกรานต์ และวัน
กตัญญู 

- เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 

- จัดกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุ จ านวน 1 
ครั้ง 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของประเพณี
สงกรานต์มากขึ้น 

สํวนการศึกษา ฯ 

8. อุดหนุนการแขํงขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

- เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
การแขํงขันเรือยาว 
-เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมุํ
คณะภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน 
-เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยว 

- อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครอง 
อ.บางปลาม๎า/หนํวยงานราชการ 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  ประเพณีได๎สืบทอดให๎
คนรุํนหลังตํอไป 

สํวนการศึกษา ฯ 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9. อุดหนุนการจัดงานประเพณีแหํ
เทียนพรรษา อ.บางปลาม๎า 
ประจ าปี 2556 

-เพื่อเป็นการสํงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการทํองเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี 
-เพื่อเพิ่มรายได๎ด๎านการทํองเที่ยว 
-เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสํงเสริม
ประเพณีเข๎าพรรษา 

- อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครอง 
อ.บางปลาม๎า/หนํวยงานราชการ 

20,000 
(งบ  อบต.) 

  ประเพณีได๎สืบทอดให๎
คนรุํนหลังตํอไป 

สํวนการศึกษา ฯ 

10
. 

อุดหนุนการจัดงานสงกานต ์ - เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว และ
อนุรักษ์ประเพณี 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.บางปลาม๎า 
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนได๎เข๎ารํวมงาน
กํอให๎เกิดความสามัคค ี

สํวนการศึกษา ฯ 

11 จัดเตรียมงานต๎อนรับคณะเจ๎า
แขวงจาก สปปล. 

- เพื่อสํงเสริมความสัมพันธ์อันดี
ของสองประเทศ 

จัดเตรียมงานต๎อนรับคณะเจ๎าแขวงจาก 
สปปล. เชํน คําอาหาร ,เครื่องดื่ม ,งานรื่น
เริงตํางๆ 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนทั้งสองประเทศ
มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

สํวนการศึกษา ฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา     

แนวทางการพัฒนา  4.3 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด๎านการกีฬา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. กีฬาออกพรรษา  เข๎าพรรษา  
ต๎านยาเสพติด                    

- เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนสนใจกีฬา
มากขึ้น 
- เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ  รู๎อภัย 
- เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หํางไกลยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมตํางๆ ในการแขํงขันกีฬา 
เชํน เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม จัดหาถ๎วย
รางวัล  กรรมการ ตัดสิน ชุดกีฬา อุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ               

20,000 
(งบ  อปท.) 

  - เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
- เยาวชนหํางไกลยาเสพ
ติด  ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

สํวนการศึกษา ฯ 

2. แขํงขันกีฬาประเพณีลอย
กระทง และปิดทองหลวงพํอ
โตวัดรอเจริญ 

- เพื่อให๎เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน ์
- เพื่อสร๎างความสามัคคีในชุมชน  

- จัดกิจกรรมตํางๆ ในการแขํงขันกีฬา 
เชํน เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม จัดหาถ๎วย
รางวัล  กรรมการ ตัดสิน ชุดกีฬา อุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ               

20,000 
(งบ  อปท.) 

  - เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
- เยาวชนหํางไกลยาเสพ
ติด  ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ มีความรัก
สามัคคีในชุมชน 

สํวนการศึกษา ฯ 

3. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให๎แกํ
หมูํบ๎าน 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎ออกก าลังกาย
กันอยํางทั่วถึง 

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให๎กับหมูํบ๎านเพื่อไว๎
ออกก าลังกาย เชํน ฟุตบอล ตะกร๎อ เป
ตอง แบตมินตัน บาสเกตบอล ฯลฯ     

500,000 
(งบ  อปท.) 

  - ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

สํวนการศึกษา ฯ 

4. มหกรรมการแขํงขันกีฬาต าบล
บางปลาม๎า 

- เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนของต าบลในการแขํงขัน
ระดับ อ าเภอ จังหวัด 

- จัดกิจกรรมตํางๆ ในการแขํงขันกีฬา 
เชํน เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม จัดหาถ๎วย
รางวัล  กรรมการ ตัดสิน ชุดกีฬา อุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ               

60,000 
(งบ  อปท.) 

  - มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทน
ระดับต าบล เข๎าแขํงขัน
ระดับอ าเภอ จังหวัด 

สํวนการศึกษา ฯ 

 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 จัดงานวนัท๎องถิ่นไทย - เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
- เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรํ
บทบาท หน๎าที่ของ อปท. 

- จัดกิจกรรมวันท๎องถิ่นไทยในวันที่ 18 
มีนาคม ของทุกปี เชํน สํงนักกีฬาเข๎า
แขํงขันประเภทตํางๆ จัดขบวนแหํ ฯลฯ 

100,000 
(งบ  อปท.) 

  - ผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงาน ของอบต.มี
ความสามัคค ี

สํวนการศึกษา ฯ 

6 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎ออกก าลังกาย
กันอยํางทั่วถึง 

- จัดซื้ออุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง เชํน ลํูวิง  จักรยาน  เวต  ลูก
เหล็ก ฯลฯ      
 

 800,000 
(งบ  อปท.) 

 - ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

สํวนการศึกษา ฯ 

7 ซํอมแซมเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎ออกก าลังกาย
อยํางทั่วถึง 

- ซํอฒแซมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง
ของหมูํบ๎านเสาธง 

 50,000 
(งบ  อปท.) 

 - ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

สํวนการศึกษา ฯ 

8. จัดซื้อวัสดุกีฬา - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุกีฬา เชํน ลูกฟุตบอล,ลูก
ปิงปอง,ตะกร๎อ,ตาขํายกีฬา ฯลฯ  

100,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนการศึกษาฯ
และสํวนการคลัง 

9. อุดหนุนการจัดการแขํงขันกีฬา
แหํงชาต ิ

เพื่อพัฒนาการกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

- อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี
จ านวน 1 ครั้ง 

220,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํวนการศึกษาฯ 

10 อุดหนุนการแขํงขันกีฬาคน
พิการแหํงชาต 

เพื่อพัฒนาการกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

- อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี
จ านวน 1 ครั้ง 

80,000 
(งบ  อบต.) 

  คนพิการมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํวนการศึกษาฯ 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด๎านการบริหารและการปกครอง     

แนวทางการพัฒนา  5.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด๎วยความโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน -  เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การบริหารงาน 

-  ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน, ต าบลเพื่อ
รับทราบปัญหาความต๎องการ และเปิด
โอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในด๎านตํางๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา และ
แผนชุมชน 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานของ อบต.
มากขึ้น 
- อบต. แก๎ปัญหาได๎ตาม
ความต๎องการของ
ประชาชน 

 
ส านักปลัด 

2. สํงเสริมความรู๎เรื่อง
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
แกํประชาชน (หนังสือ ที่ ลต 
(สพ) 0704/ว 227 ลว.23 ก.พ.
53) 

- เพื่อให๎ประชาชนรู๎ถึงสิทธิหน๎าที่ 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อให๎ประชาชนตระหนักในการ
มีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถิ่น 
- เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ในการ
เลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น และ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 

- จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน โดย
เชิญวิทยากร จาก กกต.สุพรรณบุรีและ
สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องมาให๎ความรู๎ ใน
เรื่องสิทธิและหน๎าที่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย , การมีสํวนรํวมใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น , การ
เลือกตั้งผู๎แทนไปท าหน๎าที่ใน อปท. 

 50,000 
(งบ อบต.) 

 - ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ 
ของตนเองมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3. อบต.เคลื่อนทื ่ - เพื่อบริการประชาชนในด๎านตํางๆ - จัด งาน อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน
โดยมีกิจกรรมตํางๆ เชํน จัดหางาน , 
จัดเก็บภาษี ,ให๎ความรู๎ในเรื่องตํางๆ 

30,000 
(งบ อบต.) 

  - ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและได๎ความรู๎เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

4. จัดท าผังชุมชน - เพื่อให๎สามารถใช๎พื้นที่ในด๎าน
ตํางๆอยํางมีประสิทธิภาพ 

- จัดท าผังชุมชน จ านวน  1  ครั้ง  200,000 
(งบ อบต.) 

 - อบต.สามารถใช๎พื้นที่ใน
ด๎านตํางๆได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
สํวนโยธา 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5. จัดการเลือกตั้งทั่วไปส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิก และ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

เพื่อให๎การปกครองท๎องถิ่นเข็มแข็ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการทั่วไป  

50,000 
(งบ อบต.) 

  ประชาชนสามารถเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการ
ปกครองระบอบประชาธิ
ไตย 

ส านักปลัด 

6. พัฒนาสนับสนุนศูนย์รวบรวม
ข๎อมูลขําวสารการซ้ือหรือการ
จ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น อ.บางปลาม๎า 

-เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข๎อมูล
ขําวสารตลอดจนเป็นสถานที่กลาง
ในการจัดซื้อจัดจ๎าง 
-เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ๎าง
ของเทศบาล/อบต. 
-เพื่อให๎การอ านวยการของศูนย์ฯ
ของ อ.บางปลาม๎าเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนงบประมาณให๎ อปท./ อ.บางปลา
ม๎า  /หนํวยงานราชการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

  ประชาชนสามารถรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารได๎อยําง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด๎านการบริหารและการปกครอง     

แนวทางการพัฒนา  5.2 ด๎านการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ ให๎มีคุณภาพประสิทธิภาพ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
-  ประชาชนได๎รับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

- คอมพิวเตอร์รุํน hp รุํน intel 2 quid  
processor  q 9300 (2.5 ghz) พร๎อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นตําง ๆ จ านวน 2 เครื่อง  

90,000 
(งบ  อบต.) 

  - การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สํวนการคลัง  

2. จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน ฟิวส์
,เข็มขัดรัดสายไฟ , เทปพันสายไฟ , 
สายไฟฟ้า ,ล าโพง,ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน,แผงบังคับทางไฟ,ฯลฯ  

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 

3. จัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง
,ไม๎กวาด , แก๎วน้ าจานรอง  , น้ าจืด ฯลฯ  

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

ส านักปลัดฯและ
สํวนการคลัง 

4. จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ , สี,
ปูนซีเมนต์,ทราย,กระเบื้อง,สังกะสี,ตะปู,
ค๎อน,ชะแลง,จอบ,เสียม,เลื่อย,เหล็กเส๎น
ตลับเมตร ฯลฯ  

1,000,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 

5. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง 

- เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน 
แบตเตอรี่ , ยางนอก, ยางใน,น้ ามันเบรก
,หัวเทียน, ไขควง  ฯลฯ  
 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอ
ลื่น 

- เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน 
น้ ามันดีเซล , น้ ามันเบนซิน, น้ ามันจารบี
,น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  

1,000,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการให๎บริการ 

ส านักปลัดฯและ
สํวนการคลัง 

7. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน 
ภาพถํายดาวเทียม,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผํนซีด)ีฯลฯ  

10,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนสามารถรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารเพิ่มากขึ้น  

ส านักปลัดฯและ
สํวนการคลัง 

8. จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตํงกาย เชํน เครื่อง
แบบ,เสื้อ กางเกง ผ๎า,เครื่องหมายยศและ
สังกัด,ถุงเท๎า,รองเท๎า,เข็มขัด,หมวก,ผ๎าผูก
คอฯลฯ  

20,000 
(งบ  อบต.) 

  - มีเครื่องแบบที่ถูกต๎องใน
การใสํปฏิบัตงาน  

ส านักปลัดฯและ
สํวนการคลัง 

9. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนหรือ
จานบันทึกข๎อมูล,แป้นพิมพ,์เมาส์
เมนบอร์ด ฯลฯ  

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - มีคอมพิวเตอร์ในการใช๎
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํวนการคลัง 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์ส านักงาน เชํน โต๏ะ
ท างาน,โต๏ะประชุม,โต๏ะอเนกประสงค์
,โต๏ะอาหาร,เก๎าอ้ี,เก๎าอ้ีท างาน,
เครื่องโทรสาร,เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ  

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 - มีครุภัณฑ์ใช๎ปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 

สํวนการคลัง 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง 

- เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง 
เชํน รถยนต์นั่ง,รถดับเพลิง,
รถจักรยานยนต์,รถบรรทุกน้ า,เครื่องยนต์
,รถสุขาเคลื่อนที่,รถโมํปูน,ลูกพํวง
ส าหรับรถบรรทุกสิบล๎อ ฯลฯ  

 10,000,000 
(งบ  อบต.) 

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนการคลัง 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์กํอสร๎าง - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์กํอสร๎าง เชํน เครื่องเจาะ
หิน,,สวํานเจาะแผํนเหล็กฯลฯ  

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 สามารถท างานได๎เร็วขึ้น สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เชํน หม๎อ
แปลงไฟฟ้า,เครื่องขยายเสียง, ฯลฯ  

 20,000 
(งบ  อบต.) 

 สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนได๎อยําง
ทันเวลา 

สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

- เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เชํน 
กล๎องถํายรูป,กล๎องถํายวีดีโอ ฯลฯ  

 50,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนรับร็ข๎อมูล
ขําวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํวนการคลัง 

15 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว เชํน 
เครื่องกรองน้ า,เครื่องตัดหญ๎า, ฯลฯ  

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 มีเครื่องมือในการบริการ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์โรงงาน เชํน เครื่องตัด
โลหะ,เครื่องยนต,์เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร
,เครื่องอัดจารบ,ีแมํแรงตะเฆํ ฯลฯ  

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 

17 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์ส ารวจ เชํน กล๎องระดับ,
กล๎องวัดมุม,ไม๎สตาฟฟ,์เทปวัดระยะ ฯลฯ  

 50,000 
(งบ  อบต.) 

 สามารถท างานได๎เร็วขึ้น สํวนโยธาและ
สํวนการคลัง 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เชํน 
มอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์  

 50,000 
(งบ  อบต.) 

 สามารถปฏิบัติงานได๎เร็ว
ขึ้น 

สํวนการคลัง 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน - เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์อ่ืนที่ไมํสามารถจัดเข๎า
ประเภทครุภัณฑ์ในกลํุมตํางๆได๎ เชํน 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนการคลัง 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

20 จ๎างที่ปรึกษา - เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของ อบต. 

- จัดจ๎างที่ปรึกษาซ่ึงไมํเกี่ยวกับครุภัณฑ์ 
หรือส่ิงกํอสร๎างหรือไมํได๎มาซ่ึงครุภัณฑ์
หรือส่ิงกํอสร๎าง เชํน คําจ๎างบริหารจัดการ
ระบบตํางๆ  

20,000 
(งบ  อบต.) 

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถ
ให๎บริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

สํวนการคลัง 

21 ฝึกอบรมให๎กับผู๎บริหาร 
สมาชิก พนักงาน พนักงานจ๎าง 
ฯลฯ 

- เพื่อให๎ บุคลากรมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที ่

- สํงบุคลากรดังกลําวเข๎ารับการอบรม
ตามต าแหนํง ตามหน๎าที่ ตามสถาบันตําง 
ๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน  

1,000,000 
(งบ  อบต.) 

  - บุคลากรดังกลําวมีความ
พร๎อมในการปฏิบัติหน๎าที ่

ส านักปลัดฯ 

22 ให๎ทุนการศึกษาแกํ ผู๎บริหาร ,
สมาชิก พนักงาน พนักงานจ๎าง
,และประชาชนทั่วไป ในการ
เข๎ารับการศึกษาตํอระดับ 
ปริญญาตรี และปริญญาโท กับ
สถาบันการศึกษาที่รํวมมือกับ
กรมสํงเสริมฯ และสถาบัน
อื่นๆ 

- เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให๎กับ
บุคลากรของ อบต. 
- เพื่อน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา อบต. 
- เพื่อให๎ประชาชนน าความรู๎ที่ได๎
หลับมาพัฒนาท๎องถิ่น 

- ประกาศรับสมัครให๎กับบุคลากรที่
สนใจ ประชาชนทั่วไป  และท าการ
คัดเลือกตามความเหมาะสม 
-  ให๎ทุนการศึกษา 

960,000 
(งบ  อบต.) 

  - บุคลากรสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา
ท๎องถิ่นได ๎

ส านักปลัดฯ 

23 พัฒนาระบบ IT ให๎ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อให๎มีระบบ IT ที่ทันสมัย ใน
การท างานและบริการประชาชน 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ ส าหรับ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ IT 

 30,000 
(งบ  อบต.) 

 - มีระบบ IT ที่ทันสมัยไว๎
ใช๎งานและบริการ
ประชาชน 

 
ส านักปลัด 

24 ทัศนศึกษาดูงานของ ผู๎บริหาร 
พนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎าง ลูกจ๎าง 

- เพื่อน าความรู๎ใหมํ ๆ มาพัฒนา 
หนํวยงาน 

- ทัศนศึกษาดูงาน ตามสถานที่ตํางๆ  
- จัดหายานพาหนะ , อาหาร ,เครื่องดื่ม ,
วัสดุ,อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จ าเป็น 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  -  บุคลากรของ อบต.น า
ความรู๎ที่ได๎กลับมาพัฒนา
หนํวยงาน 

 
ส านักปลัด 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

25 ฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม
พัฒนาระบบแรงจูงใจให๎กับ 
ผู๎บริหาร ,สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจ๎าง 

- เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎บุคลากร
ของ อบต. เป็นผู๎มีคุณธรรม  
จริยธรรมระบบแรงจูงใจในการ
ท างาน 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดหาวิทยากร  และด าเนินการฝึกอบรม 
-  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  - บุคลากรมีคุณธรรม  
จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน๎าที ่

ส านักปลัดฯ 

26 โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

- เพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎ของ อบต. 
- เพื่อให๎การจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แนํนอน 

- เสนอโครงการ 
-  จัดท าแผนที่แมํบท 
- ขั้นการคัดเลือกข๎อมูลที่ดิน 
- ขั้นการจัดท าแผนที่ภาษ ี

 200,000 
(งบ  อบต.) 

 - อบต.มีรายได๎เพิ่มขึ้น 
- อบต.มีข๎อมูลการคลัง
ครบถ๎วน 
- มีระบบการจัดเก็บภาษีที่
แนํนอน ถูกต๎อง เป็น
ธรรม 

สํวนการคลัง 

27 กํอสร๎างตํอเติมส านักงานที่ท า
การ อบต. 

- เพื่อมีสถานที่ให๎บริการประชาชน
อยํางเพียงพอ 

- กํอสร๎างตํอเติมอาคารที่ท าการ
ส านักงาน อบต. บริเวณช้ันสองของที่ท า
การ 

 500,000 
(งบ  อบต.) 

 - ประชาชนมี่สุขภาพ
อนามัยที่ดีบ๎านเมือง
สะอาดเรียบร๎อย 

สํวนการคลัง 

28 จัดท าแผนพัฒนาก าลังคน 
พัฒนาระบบกระจายอ านาจสูํ
การตัดสินใจของพนักงานทุก
ระดับ 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎เป็นมือ
อาชีพ 
- เพื่อพัฒนาหนํวยงานโดยใช๎หลัก
ธรรมาภิบาล 

- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและ
ระบบตํางๆ 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดระบบ
และแนวทางในการปฏิบัต ิ
- น าแผนไปสูํการปฏิบัติ พร๎อมติดตาม
ประเมินผล 

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 - ได๎บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
- บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

ส านักปลัด 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

29 จัดซื้อรถยนต์และอุปกรณ์การ
บริการส าหรับหนํวยกู๎ชีพต าบล 
 

- เพื่อให๎มีอุปกรณ์ในการบริการกู๎
ชีพที่ดีและได๎มาตรฐาน 
 

จัดซื้อรถยนต์และอุปกรณ์การบริการ
ส าหรับหนํวยกู๎ชีพต าบล 

1,200,000. 
(งบ  อบต.) 

 

  - มีอุปกรณ์การให๎บริการ
กู๎ชีพที่ทันสมัยและมี
มาตรฐาน 
 

ส านักปลัด 

30 ปรับปรุง  ตํอเติม  ดัดแปลง
รถบรรทุกน้ ามันให๎เป็น
รถบรรทุกน้ า 
 

- เพื่อให๎มีรถบรรทุกน้ าส าหรับ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งใน
พื้นที ่
 

- ปรับปรุง ตํอเติม ดัดแปลงรถบรรทุก
น้ ามันที่ได๎รับการสนับสนุนจาก ปภ.
จังหวัดให๎เป็นรถบรรทุกน้ า 
 

1,000,000. 
(งบ  อบต.) 

 

  - สามารถป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งใน
พื้นที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

31 ปรับปรุง ตํอเติม ดัดแปลงรถ
บัสโดยสารให๎เป็นรถสุขา
เคลื่อนที ่

- เพื่อบริการสุขาเคลื่อนที่ในจุดที่มี
ประชาชนและนักทํองเที่ยวจ านวน
มากและบริเวณที่จัดงานตําง ๆ 

- ปรับปรุง ตํอเติม ดัดแปลงรถบัส
โดยสารที่ได๎รับการสนับสนุนจาก ปภ.
จังหวัดให๎เป็นรถสุขาเคลื่อนที่ 
 

2,000,000. 
(งบ  อบต.) 

 

  - นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกสบายในการใช๎
ห๎องสุขาเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

32 เครื่องตัดหญ๎าไหลํทางติดท๎าย
รถฟาร์มแทรกเตอร ์

เพื่อใช๎ในกิจการตัดหญ๎าตามไหลํ
ทางในเขตพื้นที่ของ อบต. 

เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบยื่นข๎าง สามารถ
ติดตั้งและปลดออกได๎งําย โดยสามารถ
ติดตั้งกับแกนยก 3 จุดของรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

500,000. 
(งบ  อบต.) 

 

  ไหลํทางในพื้นที่ อบต.
สะอาด เรียบร๎อย เหมาะ
ส าหรับใช๎ในการ
คมนาคม 

ส านักปลัด 

33 ติดเหล็กดัดลูกกรงที่ท าการ 
อบต.ช้ันลําง 

เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สิน อบต. 

ติดตั้งเหล็กดัดลูกกรง ตามบริเวณ
หน๎าตํางทุกบานช้ันลํางที่ท าการ อบต. 

100,000. 
(งบ  อบต.) 

  ทรัพย์สิน อบต.มีความ
ปลอดภัย 

สํวนโยธา 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด๎านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม     

แนวทางการพัฒนา  6.1 ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการด๎านสาธารณสุข  ให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ตรวจสุขภาพประจ าปี  - เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
สะดวกโดยไมํต๎องเดินทางไปตรวจ
ยัง รพ. และชํวยประหยัดคําใช๎จําย 

ตรวจสุขภาพให๎กับประชาชนในโรค
ตํางๆ เชํน เบาหวาน ความดันโลหิต 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต๎านม ฯลฯ 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในด๎านสุขภาพ 
- ประหยัดคําใช๎จําย 

สํวนสาธารณสุข 

2. ป้องกันโรคระบาดตําง ๆเชํน 
โรคไข๎หวัดนก  โรคพิษสุนัขบ๎า  
โรคไข๎เลือดออก  ฯลฯ   

- เพื่อป้องกันโรคระบาดไมํให๎
แพรํกระจาย  
 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์พร๎อมออก
ปฏิบัติงานในพื้นที ่

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - สามารถยับยั้งการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอได ๎

สํวนสาธารณสุข 

3. สมทบเงินเข๎ากองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่น 

- เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี

- สมทบเงินเข๎ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพให๎กับสถานีอนามัย ต.บางปลาม๎า 

85,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนมีสวัสดิการ
ในด๎านการักษาพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น 

สํวนสาธารณสุข 

4. สํงเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- เพื่อให๎บริการด๎านการแพทย์ฉุกฌ
แนแกํประชาชน 

- จัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของต าบล  100,000 
(งบ  อบต.) 

 - ประชาชนได๎รับบริการ
ด๎านการแพทย์อยําง
สะดวกมากขึ้น 

สํวนสาธารณสุข 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

- เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เชํน เครื่องวัดความดันโลหิต,
เครื่องตรวจไขมัน,เครื่องช่ังน้ าหนัก ฯลฯ  

 2,000,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สํวนสาธารณสุขและ
สํวนการคลัง 

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

- เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

- จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เชํน น้ ายาตํางๆ ,เวชภัณฑ,์เคมีภัณฑ์ ฯลฯ  

50,000 
(งบ  อบต.) 

  - ประชาชนได๎รับการ
บริการสะดวกมากขึ้น 

สํวนสาธารณสุขและ
สํวนการคลัง 

7. เพิ่มประสิทธิภาพ อสม.  เพื่อให๎ อสม.มีประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่พร๎อม
ทัศนะศึกษางาน จ านวน 1 ครั้ง 

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 - อสม.ปฏิบัติหน๎าที่ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด ฯ 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด๎านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม     

แนวทางการพัฒนา  6.2 ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการด๎านสวัสดิการสังคม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส   
ผู๎พิการ  ผู๎ป่วยเอดส์ 

- เพื่อให๎บุคคลดังกลําวมคีุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

- จํายเบี้ยยังชีพ ตามอัตรา ที่กฎหมาย
ก าหนดให๎แกํบุคคลดังกลําว   

2,000,000 
(งบ  อบต.) 

  - บุคคลกลุํมดังกลําว มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

2. สํงเสริมอาชีพให๎กับ  ผู๎สูงอายุ  
ผู๎ด๎อยโอกาส   ผู๎พิการ  ผู๎ป่วย
เอดส์ 

- เพื่อให๎บุคคลดังกลําวมีรายได๎
เพียงพอตํอการยังชีพ 

- จัดหาอาชีพ ที่เหมาะสมให๎กับบุคคล
กลํุมดังกลําว  
- ฝึกอบรมตามสาขาอาชีพ 

 30,000 
(งบ  อบต.) 

 - บุคคลกลุํมดังกลําวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

3. จัดหาเครื่องใช๎ที่จ าเป็น พร๎อมกับการ
ให๎บริการตรวจสุขภาพให๎กับ  
ผู๎สูงอายุ  ผู๎ด๎อยโอกาส   ผู๎พิการ  
ผู๎ป่วยเอดส์ เชํน แวํนตา ยารักษาโรค  
เครื่องนุํงหํม ฯลฯ  

- เพื่อให๎บุคคลกลุํมดังกลําวสามารถ
ด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 

- จัดหาเครื่องใช๎ที่จ าเป็น พร๎อมกับการ
ให๎บริการตรวจสุขภาพให๎กับบุคคลกลุํม
ดังกลําว ตามความเหมาะสม 

200,000 
(งบ  อบต.) 

  - บุคคลกลุํมดังกลําว
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

4. จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน - เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ด๎าน
วิชาการและกิจกรรม 

- จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตามหนังสือที่ 
สพ 0004/ว 04826 ลว 8 มี.ค.54 

 100,000 
(งบ  อบต.) 

 - เด็กและเยาวชนมีความรู๎
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น  

ส านักปลัด ฯ 

5 จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว - เพื่อให๎สถาบันครอบครัวเข๎มแข็ง 
อบอุํน 

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว จ านวน 1 
แหํง 

30,000 
(งบ  อบต.) 

  - สถาบันครอบครัว 
เข๎มแข็ง อบอุํน 

ส านักปลัด ฯ 

6 สนับสนุนองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน 

- เพื่อให๎องค์กรสวัสดิการชุมชน
เข๎มแข็ง 

- สนับสนุนองค์กรสวัสดิการชุมชน 
จ านวน 1 ครั้ง 

 108,770 
(งบ  อบต.) 

 องค์กรสวัสดิการชุมชน
เข๎มแข็ง บริหารงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด ฯ 

7 กิจกรรมด๎านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว(หนังสือ ที่ สพ 
0037.10/ว 1896 ลว 7 เม.ย.54) 

- เพื่อคุ๎มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

- จัดกิจกรรมเสริมสร๎างครอบครัวอบอุํน
เข๎มแข็ง และกิจกรรมการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

100,000 
(งบ  อบต.) 

  ครอบครัวมีความเข็มแข็ง
อบอุํนมากขึ้น 

ส านักปลัด ฯ 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค    

แนวทางการพัฒนา  7.1 ด๎านการพัฒนาปรับปรุง ดูแล  ซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีอยูํแล๎วให๎มีสภาพปลอดภัยในการใช๎งานได๎เป็นปกติ และพัฒนาการกํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมในสํวนที่จ าเป็นแกํการใช๎งาน  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกและฝังท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.60 ม. หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันอุทกภัย และเพื่อให๎น้ า
ใหลเวียนได๎สะดวก 

1) เริ่มจากบ้าน นายวิเชียร  ชาวเขื่อนขันธ์ 
ถึง แม่น้ าท่าจีน ระยะทาง 110 ม. ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

275,000   
(งบ  อบต.) 

  ระบบการใหลเวียนของ
น้ าในหมูํที่ 1 ใหลสะดวก
มากย่ิงขึ้น 

สํวนโยธา 

2 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่  1 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

1)เริ่มจากบ้านนายเสวก  สวนเครือถึง
บ้านนายชูศักดิ์  มณีอินทร์ ความกว้าง 
 3 ม.ระยะทาง280 ม. 
2)เริ่มจากบ้านเสวท สวนเครือ ถึงบ้าน
นางทองค าแช่มโสภา ความกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 86 ม. 
3)เริ่มจากบ้านนายพนัส  วัชรถึงบ้านนาย
เสงี่ยม  พันธุ์ไผ่ ความกว้าง 3 ม.
ระยะยทาง 100 ม. 
4)เริ่มจากบ้านนายผ่อง นิ่มอนงค์ถึงบ้านนาย
ชะลอ บุญลือ ความกว้าง 3 ม.ระยะทาง 50 ม. 
5)เริ่มจากบ้านนายเลิศ  เกิดรสถึงบ้านนางเจริญ 
เกตุสุวรรณ ความกว้าง 3 ม.ระยะทาง 110 ม. 
6)เริ่มจากบ้านนางสด  นุ่นใสทาถึงบ้าน ส ารวล 
แสงกระจ่าง ความกว้าง 3 ม.ระยะทาง 40 ม. 

201,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  1 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

         

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   7)เริ่มจากบ้านนายเชียร  ชาวเขื่อนขันธ์ 
ถึงบ้าน นายเมือง  สุนทรคง ความกว้าง   
3 ม. ระยะทาง 120 ม. 
8)เริ่มจากบ้านนายบุตร วงพะทา ถึงบ้าน 
น.ส.ขวัญตา  คุ้มพญา ความกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 60 ม. 
9)เริ่มนางสุภาพ  โพธิสุข ถึงบ้านนาย
ด ารง  กองทวี  ความกว้าง 2.5 ม.
ระยะทาง 80 ม. 
10)เริ่มจากบ้านนางสะอาด แก้วภมรถึง
บ้านนายประยุทธ  คล้ายสุบรรณ ความ
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 90 ม. 
11)เริ่มจากบ้านนายสมชาย  เกตุมณี ถึง
บ้านนางทองดี  พิกุลทอง ความกว้าง 3ม.
ระยะทาง 70 ม. 
12)เริ่มจากบ้านนายช้ิน  ศรีสุวรรณถึง
บ้านนางบังอร อุ่นพันธ์ุหลิ่ม ความกว้าง  
3 ม. ระยะทาง 35 ม. 
13)เริ่มจากบ้านนางวันเพ็ญ  ช้างนิ่มถึง
บ้านนส.มลัย  ศรีพิทักษ์ ความกว้าง 3ม.
ระยะทาง 70 ม. 
 

     



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

   14)เริ่มจากถนน คสล.ถึงบ้านนายบุญช่วย  
ทองค าเจริญ ความกว้าง 3 ม. ระยะทาง 
45  ม. 
15)เริ่มจากถนน คสล.ถึงบ้านนายชาญ  
อินทรพิพัฒน์ ความกว้าง 3 ม.ระยะทาง 
80  ม. 
16)เริ่มจากถนน คสล.ถึงบ้านน.ส.ล ายอง  
ท่วมพันธุ์   ความกว้าง 3 ม.  ระยะทาง 
130  ม. 
17)เริ่มจากถนน คสล.ถึงร้านบลูแวนด้า 
ความกว้าง 3 ม. ระยะทาง 100  ม. 
18)เริ่มจากถนน คสล.ถึงบ้านนางดอกไม้  
พูนส าราญความกว้าง 3 .50ม. ระยะทาง  
70  ม. 
19)เริ่มจากบ้านนายวิระ ยิ้มประเสริฐ ถึง
บ้านนางส าราญยิ้มประเสริฐ ความกว้าง  
4 ม. ระยะทาง 40  ม. 
20)เริ่มจากบ้านส ารวจ  คล้ายสังข์ ถึงบ้าน
นางพยงค์  บุญพันธุ์ ความกว้าง 3.50ม.
ระยะทาง 100  ม. 
ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ก าหนด 
 

     

 

 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมูํบ๎าน  หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
ในด๎านตํางๆ 

ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูํที่ 1 ให๎
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

300,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง 

สํวนโยธา 
 

4 ซํอมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

ท าการซ่อมแซม ถนน คสล. เริ่มจากสาย
เชื่อมตํอทางหลวงหมายเลข 3318 ถึง 
หน๎าบ๎านนายช้ิน  ศรีสุวรรณ พร๎อมท า
ไหลํทางข๎างละ 50 ซม.พร๎อมฝังทํอ
ระบายน้ า   ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

400,000 
(งบ  อบต.) 

 
 

 ประชาชนในหมูํที่  1 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

5 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ
เกษตรกรสามารถคมนาคมเข้าพ้ืนที่
ได้อย่างสะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบริเวณหน้า
วัดรอเจริญ  ถึงเขตติดต่อ หมู่ 9 และ หมู่ 6 
ต.บางปลาม้า กว้าง 3 ม.ระยะทาง3,500ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 384,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนและเกษตรกร
ทั่วไปสามารถเดินทางเข๎า
พื้นที่ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

สํวนโยธา 

6 ปรับปรุงถนนเสริมดิน  พร๎อม
ลงหินคลุก บริเวณ หมูํที่ 1 ถึง  
หมูํที่ 6  ต.บางปลาม๎า  หมู่ที1่ 

เพื่อให๎เกษตรกรสามารถคมนาคม
เข๎าพ้ืนที่การเกษตรได๎อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนเสริมดิน  พร๎อมลงลูกรัง 
เริ่มจากบริเวณถนนสายดเก๎าห๎อง – 
สุพรรณ คลองตาแก๎ว ถึง เขตติดตํอ หมูํ 6 
ระยะทาง 2,000 ม. กว๎าง 3 ม. ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 3,000,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
คมนาคมเข๎าพ้ืนที่
การเกษตรได๎อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

สํวนโยธา 

 

 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7 กํอสร๎างคันกั้นน้ า พร๎อมฝังทํอ
และงานประตู ปิด - เปิด                
หมู่ที่  1 

-เพื่อให๎ระบบการใหลเวียนของน้ า
สะดวกยิ่งขึ้น 
- เพื่อป้องกันอุทกภัย และภัยแล๎ง 

กํอสร๎างคันกั้นน้ าบริเวณคลองตาแก๎ว 
พร๎อมฝังทํอขนาด Ø 1.00 ม. จ านวน 10 
ทํอน พร๎อมบดอัดลูกรังตามสภาพพืน้ที่
คลองตามแก๎ว   ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

  500,000 
(งบ  อบต.) 

ระบบการไหลของน้ า
สะดวกยิ่งขึ้นสามารถ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยได ๎

สํวนโยธา 

8 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน 
ขนาดใหญํ  หมู่ที่  1 

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีน้ าไว๎
เพื่อการอุปโภค - บริโภค 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎านตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
 
 

  2,800,000 
(งบ  อบต.) 

ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค – บริโภค อยําง
เพียงพอ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลง
หินคลุก หมู่ที่  3 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เสริมดินพร๎อมลงหินคลุก เริ่มจาก ที่นา
นายส ารวย  ดากะบุศย์ ถึงคลอง
ชลประทานนานายฉลอง  เล็กทิมทอง 
กว๎าง 6 ม. ยาว 250 ม. ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.ก าหนด (ตํอโครงการเดิม) 

375,00 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  3,12,5 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

2 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  3 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎าน  นางเพียร  ถาวร 
ถึงคลองชลประทาน  ขนาดกว๎าง 
3  ม.  ยาว  190  ม.ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด(ตํอโครงการเดิม) 

371,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  3,12 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 กํอสร๎างถนนโดยเสริมดิน
พร๎อมลงหินคลุก หมู่ที่  3 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เสริมดินพร๎อมลงหินคลุก เริ่มจากสมสิ
นทร แสงพันตา ถึงที่บ๎านผู๎ใหญํจ ารัส  
พิมพ์มีลาย เป็นถนนกว๎าง 3.5 เมตร ยาว
ตามพื้นที่ และมีใหลํทางตามสภาพ
ปัจจุบัน ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด  

299,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  3 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

4 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  3 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล. เริ่มจากบ๎าน  
นางส าเนียง  ฤทธิ์กันโต  ถึงบ๎าน นาย
จินดา  ป้อมพิมพ์  กว๎าง 3 ม. ยาว 180 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด(ตํอ
โครงการเดิม) 

351,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  3 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่  3 

เพื่อแก๎ไขปัญหาในการคมนาคมเข๎า
พื้นที่ท าการเกษตร และที่อยูํอาศัย 
ของประชาชนของ ต.บางปลาม๎า 

เริ่มจากบ๎านนางสุพัตรา  มวลเสียงใส ถึง
นานายเสนํห์  รอดโฉมฉิน กว๎าง 3.5 ม.
ยาว 2,550 ม.และนานางบุญทัน  หมื่น
ชนะ ถึงนานายสหัส  ฤทธิพร กว๎าง 3 ม.
ยาว 40 ม. 

 326,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  3,12,5
และพ้ืนทีใกล๎เคียง มีถนน
ที่ได๎มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสํงในด๎าน
ตําง ๆ 

สํวนโยธา 

6 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่  3 

เพื่อแก๎ไขปัญหาในการคมนาคมเข๎า
พื้นที่ท าการเกษตร และที่อยูํอาศัย 
ของประชาชนของ ต.บางปลาม๎า 

1) เริ่มจากบ๎าน นายทศพร  จันทา ถึงที่นา 
นายสมสิน  ชาวเชียงขวาง กว๎าง 3 ม.ยาว
40 ม. 
2) เริ่มจากบ๎านนางสุพัตรา  มวลเสียงใส 
ถึงนานางบ ารุง  กว๎าง 3 ม. ยาว 800 ม. 
3)เริ่มจากนานายนิคม  พันธุ์แตง ถึงนา
นายเจริญ  พันธุ์ศรี กว๎าง 3 ม.ยาว 550 ม. 
4)เริ่มจากนานางพิมพา  กางก้ัน ถึงนานาย
ไพโรจน์ ดากะบุศย์ กว๎าง 3 ม.ยาว 350 ม. 
5)เริ่มจากนานายสุพจน์  พันธ์ุจบสิงห์ถึง
นานายเฉลิม  นาคล าภา กว๎าง 3 ม.ยาว 
700 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

 268,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  3,12,5
และพ้ืนทีใกล๎เคียง มีถนน
ที่ได๎มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสํงในด๎าน
ตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7 กํอสร๎างประตูเปิด – ปิดน้ า 
หมู่ที่  3 
 

เพื่อใช๎ในการระบายน้ าทางด๎าน
การเกษตรและป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

ประตูเปิด - ปิด น้ า จ านวน 3  จุด 
1) บริเวณที่ นายส าราญ  แก๎ววิชิต 
2) บริเวณที่ อ.จรูญลักษณ์  ทู๎ไพเราะ 
3) บริเวณที่ นางสุพัตรา  มวลเสียงใส 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 240,000 
(งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  3 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

8 กํอสร๎างถนน ลาดยาง หมู่ที่  3 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายประเทือง  ฮองกุล  ถึงที่
นา  นายนิคม  พันธุ์แตง  กว๎าง 3.5 ม. ยาว 
1,100 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

  2,503,000
(งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  3 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

9 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก  
หมู่ที่  3 

เพื่อแก๎ไขปัญหาในการคมนาคมเข๎า
พื้นที่ท าการเกษตร และที่อยูอําศัย 
ของประชาชนของ ต.บางปลาม๎า 

เริ่มจากบ๎านนายทองเหมาะ  คงวัง   ถึงที่
นา  นายเกษม  กว๎าง 3. ม. ยาว 3,350 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  367,000 
(งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  3 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 กํอสร๎างถนน  คสล. 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายศิลปิน  อินทขันต ี
ถึงบ๎านนางพัชรินทร ์ ประทีปทองสภาพ
เดิมเป็นถนนลูกรัง กว๎าง 6 ม.และ 4 ม.
ยาว 116 ม. ต๎องการกํอสร๎างถนน คสล.
สูง0.40 ม.ผิวจราจรกว๎าง 3.50 ม. ยาว 116 
ม.หนา 0.15 ม. ไหลํทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

302,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  4 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

2 กํอสร๎างถนน  คสล. 
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

 เริ่มจากที่สวนนายปรีชา แสนปัญญา(เขต
ติดต่อต าบลวัดดาว) ถึงต่อเขต
ถนนลาดยาง ที่นานายประสาท แก้ววิชิต
(คันกันน้ าชลประทานคลอง 1 ซ้าย 2 
ขวา) สภาพเดิมถนนลูกรังกว้าง 5-6 ม.
ต้องการสร้างถนน คสล. สูง 0.50 ม.
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

5,200,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  4 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 ซํอมแซมถนนลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  คัน
กั้นน้ าให๎มีคุณภาพที่ดี และได๎
มาตรฐาน 

1) เริ่มจากบ๎านนายวินัย  เอมสมบูรณ์ ถึงบ๎าน
สันดอน กว๎าง 5.00  ม.ยาว 2,589 ม. 
2) เริ่มจากท๎ายบํอนายสิน  ถึงบริเวณบํอนาง
บานเย็นดวงจันทร์กว๎าง 3.00 ม.ยาว 1,126 ม.   
3) เริ่มจากที่นาจ าลอง  วงษ์เสถียรถึง บ๎าน
นางพิกุล  มวลเสียงใส กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
3,000 ม. 

1,986,000
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  4 มี
ถนนคันกั้นน้ าที่ได๎
มาตรฐานในการคมนาคม
ขนสํงในด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 



 

 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   4) เร่ิมจากทางหลวงหมายเลข 3351 (หน๎าไทย
ชินวัฒน)์ถึงบ๎านนางสวาท  แจํมทิม กว๎าง 3.00 ม. 
ยาว 1,278 ม. 
5) เร่ิมจากท่ีนานายบุญมี  พิมพ์ใจใส ถึงสะพาน 
คสล.ท่ีสวนนายศักดิ์ศรี  เฟื่องฟูลอย กว๎าง 5.00 ม. 
ยาว 99 ม. 
6) เร่ิมจากบ๎านนายอุทัย  ศรพรม ถึงบ๎านนายเปา  
เจริญยศ กว๎าง 3 ม. ยาว102 ม. 
7) เร่ิมจากบ๎านนายสงํา  อินทขันตี ถึงบ๎านนายบุญมี  
พิมพ์ใจใส กว๎าง 3 ม. ยาว 150 ม. 
8) เร่ิมจากบ๎านนายแสวง  หนูใจหาญ ถึงบ๎านนาย
ประเสริฐ  ประทีปทอง กว๎าง 3 ม.  
ยาว 1,195 ม. 
9) เร่ิมจากท่ีนา น.ส.ทองสุก ดวงจันทร์  ถึงท่ีสวน
นายอุไร อิสสะอาด  กว๎าง 2.5 ม.  
ยาว 795 ม. 
10) เร่ิมจากท่ีบ๎าน น.ส.คมข า เอมสมบูรณ์  ถึงบ๎าน
นางระเบียบ ศรพรม   กว๎าง 2.5 ม.  
ยาว 105 ม. 
11)เร่ิมจากบํอนายสมชาย  สารถี ถึงหนองน้ าลาด
โตนด(ฝั่งซ๎ายคลอง)กว๎าง 3 ม. ยาว 2,600 ม. 
12)เร่ิมจากประตูระบายน้ า ถึงหนองน้ าลาดโตนด(ฝั่ง
ขวาคลอง)กว๎าง 3 ม. ยาว 2,800 ม. 
13)เร่ิมจากบ๎านนางยวนจิต เจี่ยตระกูล ถึงท่ีนานายมา
โนช แสนใจงาม กว๎าง 3 ม. ยาว 655 ม. 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.ก าหนด 

     

 
 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 กํอสร๎างเขื่อนกั้นน้ า  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อใช๎ในการระบายน้ าทางด๎าน
การเกษตรและป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

คลองวัดทุํงอุทุมพร หลังสันเขื่อนกว๎าง 4 
ม.ยาว 20 ม.สูง 6 ม. ทํอØ 1 ม. พร๎อมฝา
ปิด – เปิดท๎องสองด๎าน 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

700,000 
 (งบ  อบต.) 

  ระบบการไหลของน้ า
สะดวกยิ่งขึ้น   สามารถ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยได ๎

สํวนโยธา 

5 กํอสร๎างถนน  คสล. 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากที่นานายบุญม ี พิมพ์ใจใส 
ตํอถนนลาดยาง ถึงสะพาน คสล.ที่สวน
นายศักดิ์ศรี  เฟื่องฟูลอยสภาพเดิมถนน
ลูกรังกว๎าง 5 ม.ยาว 99 ม.ต๎องการสร๎าง
ถนน คสล.ผิวจราจรกว๎าง 4 ม. ยาว 99 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหลํทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 258,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  4 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

6 ขุดลอกหนองน้ าลาดโตนด 
 หมู่ที่  4 

เพื่อเป็นการบรรเทาภัยแล๎ง และ
ป้องกันอุทกภัย ให๎กับเกษตรกรใน
พื้นที่  

ท าการขุดลอก บริเวณลาดโตนด เนื้อที่ 
ประมาณ 24 ไรํ ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

 500,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ
ท าการเกษตรอยําง
เพียงพอ และป้องกัน
อุทกภัยในฤดูน้ าหลาก 

สํวนโยธา 

7 ขุดลอกล าราง คลองส่งน้ า 
ระบายน้ า 7 สายในพื้นที่  
หมู่ที่  4 

เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล๎ง  ขุดลอกขุดลอกล าราง คลองส่งน้ า ระบายน้ า 7 
สาย ในพ้ืนที่ หมูํที่  4 ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 
1)เริ่มจากบ้านนายแสวง หนูใจหาย ถึงที่บ้าน
นายประเสริฐ ประทีปทองสภาพปัจจุบันปากบน
กว้าง 2 ม.ปากล่างกว้าง 1.4 ม.ลึก 0.6 ม.ยาว 200 
ม.ต้องการขุดลอกให้มีขนาดปากบนกว้าง 2 ม. 
ปากล่างกว้าง 1 ม.ลึก 1.2 ม. ยาว 2,000 ม. 
 

 400,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในพื้นที่หมูํที่ 4 
มีน้ าใช๎ในการเกษตร และ
ป้องกันน้ าทํวม 

สํวนโยธา 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   2)เริ่มจากบ้านนายเช้า นิลแสง ถึงเขตติดต่อ
ต าบลวัดดาว (บ้านน.ส.ละออ แช่มชื่น)สภาพ
ปัจจุบันปากบนกว้าง 6 ม.ปากล่างกว้าง 4 ม.ลึก 
1.5 ม.ยาว 2,500 ม.ต้องการขุดลอกให้มีขนาด
ปากบนกว้าง 6 ม.ปากล่างกว้าง 3 ม.ลึก 2 ม.ยาว 
2,500ม. 
3)เริ่มจากที่สวนนายอุไร อิสอาด ถึงเขตติดต่อ
เทศบาลต าบลปางหลาม้าที่นา นางสาวทองสุก 
ดวงจันทร์สภาพปัจจุบันปากบนกว้าง 2 ม.ปาก
ล่างกว้าง 1.4 ม.ลึก 0.6 ม.ยาว 1,100 ม.ต้องการ
ขุดให้มีปากบนกว้าง 2 ม.ปากล่าง กว้าง 1 ม.ลึก 
1.2 ม.ยาว 1,100 ม. 
4)เริ่มจากที่นานายสหักทัย อินทขันตี ถงึที่สวน
นายศักดิ์ศรี เฟื่องฟูลอยสภาพปัจจุบันปากบน
กว้าง 2 ม.ปากล่างกว้าง 1.4 ม.ลกึ 0.6 ม.ยาว 400 
ม.ต้องการขุดให้มีขนาดปากบนกว้าง 2 ม.ปาก
ล่างกว้าง 1 ม.ลึก 1.2 ม.ยาว 400 ม. 
5)เริ่มจากบ้านนายวิชิต แก้วสุกใส ถึงบ้านนาง
สวาท แจ่มทิมและที่นานายมาโนช แสนใจงาม
สภาพปัจจุบันปากบนกว้าง 2 ม.ปากล่างกว้าง 
1.4 ม.ลึก 0.6 ม.ยาว 1,400 ม.ต้องการขุดลอกให้
มีขนาดปากบนกว้าง 2 ม.ปากล่างกว้าง 1 ม.ลึก 
1.2 ม.ยาว 1,400 ม. 
 

     

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   6)เริ่มจากที่นานายมานพ เอมสมบูรณ์ ถึงที่บ่อ
นางบานเย็น ดวงจันทร์สภาพปัจจุบันปากบน
กว้าง 2 ม.ปากล่างกว้าง 1.4 ม.ลึก 0.6 ม.ยาว 
1,100 ม.ต้องการขุดลอกให้มีขนาดปากบนกว้าง 
2 ม.ปากล่างกว้าง 1 ม.ลึก 1.2 ม.ยาว 1,100 ม. 
7)เริ่มจากที่บ้านนางบานเย็น ดวงจันทร์ ถึงที่บ่อ
นางบานเย็น ดวงจันทร์สภาพปัจจุบันปากบน
กว้าง 5 ม.ปากล่าง กว้าง 3.9 ม.ลึก 1 ม.ยาว 1,000 
ม.ต้องการขุดลอกให้มีขนาดปากบนกว้าง 5 ม.
ปากล่างกว้าง 3 ม.ลึก 2 ม.ยาว 1,000 ม. 

     

8 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
สะพาน คสล.หมู่ที่ 4 
 ต.บางปลาม้า  ถึงเขตติดต่อ 
เทศบาล ต.บ้านแหลม  (โคงการ
ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในคมนาคม  เข้า
พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.บางปลาม้า   
ต.บ้านแหลม และ ต.วัดดาว  

เริ่มจาก สะพาน คสล. (บ้านนายเช้า  นิลแสง) ถึง
เขตติดต่อเทศบาลต าบลบ้านแหลม(หนองน้ า
ลาดโตนด)ฝั่งขวาคลองชลประทาน 2 ซ้าย 1 
ขวา สาพเดิมเป็นคันกั้นน้ าชลประทานหินคลุก 
กว้าง 3.5 ม.ยาว 2,100 ม.ต้องการสร้างถนน 
คสล.ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 2,100 ม.หนา 0.15 
ม. ใหล่ทางข้างละ 0.50 ม.ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

  4,095,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  4 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

9 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลง
หินคลุก  หมู่ที่ 4 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เสริมดินพร๎อมลงหินคลุก เริ่มจาก บ๎านนายวิชิต 
แก๎วสุกใส(หน๎าโรงงานไทยชินวัฒน)์ ถึงบ๎าน
นางสวาท แจํมทิมสภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง
กว๎าง 3.5 ม.ยาว 1,000 ม.ต๎องการเสริมถนน ดิน
พร๎อมลงลูกรัง กว๎าง 3 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 1,000 
ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด  

  1,500,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  4  มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 กํอสร๎างศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ อยําง
เพียงพอตํอความต๎องการ 

 ขนาดกว๎าง 8 ม. ยาว  17  ม. สูง 3.50 ม.มี
พื้นที่ใช๎งานไมํน๎อยกวํา 136 ตร.ม.พร๎อม
ห๎องน้ า - ห๎องสุขาตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

1,088,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในพื้นที่มี่
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมอยํางเพียงพอ
และได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

2 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายทองยก แก๎ววิชิต ถึง
บริเวณบ๎านนางสุมาลี กล่ินหอมเลิศ
ระยะทาง 100 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

195,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 กํอสร๎างถนน คสล.  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎าน  นางบุญยืน  ปั้นสุขุมถึง  
บริเวณบ๎าน  นายสิน  พงษ์เพียรระยะทาง
ยาว 500 ม. กว๎าง 4.00 ม. ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 1,300,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

4 ขุดลอดคลองสํงน้ าดาด
คอนกรีต จ านวน 3  สาย  
ภายในพื้นที ่หมู่ที่ 5 
 

เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมและท าให๎
น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

(1) เริ่มจากคลองชลประทาน 2 ซ๎าย 1 
ขวาถึงบ๎าน นายพล นิ่มอนงค ์ยาว 550 ม. 
(2) เริ่มจากบ๎าน  นายบุญยืน  ปั้นสุขุม  ถึง
บ๎าน  นางพยูร      อินทรรจนา ยาว 360 ม. 
(3) เริ่มจากบ๎าน   นายสนั่น       บุญมีรอด  
ถึง หลังโรงเรียนวัดเสาธง ยาว 100 ม.  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 250,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  5 มี
สภาพแวดล๎อมที่ดีและท า
ให๎น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

สํวนโยธา 

 
 
 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 ขุดลอกคูสํงน้ าภายในหมูํบ๎าน
ทุกสาย  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมและท าให๎
น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

(1) เริ่มจากบ๎าน  นางสมบุญ  ช๎างเผือก  
 ถึง บริเวณ คลองทิ้งน้ า(คลองควาย)ยาว
3,215ม. 
(2) เริ่มจากบ๎าน  นางบุญยืน  ปั้นสุขุม   
ถึง บริเวณ คลองทิ้งน้ า(คลองควาย)  ยาว 
3,000 ม.  
(3) เริ่มจากบ๎าน   นายพล   นิ่มอนงค์   ถึง 
ที่นา  นายแบน  แก๎ววิชิต  ยาว 2,800  ม.  
(4) เริ่มจากบ๎าน  นางพยอม  จั่นวิชิต  ถึง  
เขตติดตํอเทศบาลบางปลาม๎ายาว 500 ม.  
(5) เริ่มจาก  คลองชลประทาน   ถึง บ๎าน  
นางรุํงเรือง  ตั้งมหาธนานันท์ ยาว 450  ม.  
(6) เริ่มจากคลองชลประทาน   ถึง บ๎าน  
นายทองเหมาะ  มานพ  ยาว 500  ม.  
 ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 150,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  5 มี
สภาพแวดล๎อมที่ดีและท า
ให๎น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 ซํอมแซมถนนลงหินคลุกพร๎อม
สาดเกลี่ยตลอดสายภายใน
หมูํบ๎าน  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

(1)   เริ่มจากบ๎าน  นางสมบุญ  ช๎างเผือก  
ถึงถนนไปศูนย์ราชการแหํงที่ 2 ผิวจราจร
กว๎าง 3.50 ม. ยาว 800 ม.  
(2)  เริ่มจากที่นา  นายประจวบ  รอดโฉม
ฉิน  ถึงคลองสํงน้ าชลประทาน (คลอง
ควาย) กว๎าง 3.00 ม. ยาว 2,435 ม.  
(3) เริ่มจากที่นา นายส ารวย  ศรีพิทักษ์  
ถึงที่นา  นายล าดวน  ฉิมวัย กว๎าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
(4)  เริ่มจากที่นา  นายอินทร ์ ปิ่นมณี   ถึง
เขตติดตํอหมูํบ๎านโพธ์ิศร ีกว๎าง 3.00 ม. 
ยาว 800 ม. 
(5)  เริ่มจากที่นา  นายนิยม  ดิษฐวุฒิถึง
บริเวณนา  นายสมชาย   
 ปานสุวรรณ  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. 
(6)  เริ่มจากที่นา  นายเสงี่ยม  อินทรสุวริ
ยวงศ์  ถึงที่นา   นายสังวาลย์  อินประสาท  
กว๎าง 3.00 ม. ยาว 250 ม.  

 972,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

    (7)  เริ่มจากคลองชลประทานถึงสามแยก
บ๎าน  นางรุํงเรือง ตั้งมหันธนานันท ์ กว๎าง 
3.00 ม. ยาว 450 ม. 
(8)  เริ่มจากบริเวณบ๎าน  นายสนั่น   
มีบุญรอด ถึงบริเวณบ๎าน  นายนวน  แก๎ว
วิชิต  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. 
(9)  เริ่มจากบริเวณบ๎าน  นางสุมาล ี กล่ิน
หอมเลิศ   ถึงบ๎าน  นางโต๏ะ  อินทร์รจนา
กว๎าง 3.00 ม.ยาว100 ม. 
(10)  เริ่มจากบริเวณบ๎าน  นายเรือง  ทอง
มา  ถึงบริเวณบ๎าน  นางพลอย    นิ่ม
อนงค ์ กว๎าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. 
(11)  เริ่มจากที่นา  นางส าเนียง  พร๎อม
พิมพ ์ ถึงที่  ครูสํง  กีรติจันทรากุล กว๎าง 
3.00 ม. ยาว 700 ม. 
(12)  เริ่มจากคอสะพาน คสล.หน๎าวัดเสา
ธง ถึงเขตติดตํอหมูํ 3 กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
1,000 ม. (คันคลองชลประทานฝั่งซ๎าย) 
(13) เริ่มจากบริเวณถนน คสล.หน๎าบ๎านนาย
มงคล  บุญมีรอด  ถึงที่นานางนิตยา  ปั้นสุขุม 
กว๎าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

     

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7 ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางภายใน
หมูํบ๎าน  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวําง  ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 5  บริเวณพื้นที่เสาไฟฟ้าที่ยังไมํมี
ไฟฟ้าสาธารณะตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

 250,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

สํวนโยธา 

8 ฝังทํอระบายน้ า พร๎อมบํอพักฝา
ปิด - เปิด หมู่ที่  5 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ฝังทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก มีฝาปิด – 
เปิดขนาดทํอØ 0.60 ม.ระยะทาง 200 ม. 
เริ่มจากบ๎าน นางสุมาลี  กลิ่นหอมเลิศ ถึง
บ๎าน นายจ ารัส  นิ่มอนงค์ ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 220,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  5 มีน้ า
ใช๎ในการเกษตรอยําง
เพียงพอ และปลอดภัย
จากปัญหาเกิดอุทกภัย 

สํวนโยธา 

9 กํอสร๎างทํอระบายน้ าทิ้ง พร๎อม
บํอพัก ฝาปิด – เปิด  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให๎ระบบการใหลเวียนของน้ า
สะดวกยิ่งขึ้น 

 ฝังทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก มีฝาปิด – 
เปิด เริ่มจากบ๎าน  นายพิษณุอินทร์รจนา 
ถึงบริเวณ คลองดาดระยะทาง 200  ม. ทํอ 
Ø 0.80 ม.ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

  400,000 
 (งบ  อบต.) 

ระบบการใหลของน้ า
สะดวกยิ่งขึ้นสามารถ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยได ๎

สํวนโยธา 

10 กํอสร๎างคลองคาดคอนกรีต 
หมู่ที่  5 

เพื่อให๎น้ าใหลเวียนได๎สะดวกและ
ท าให๎สภาพแวดล๎อมมีคุณภาพดี 

เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน (บ๎าน  
นางส าเภา  นิ่มอนงค์) ถึงบริเวณ 
ถนนลาดยาง รพช. ระยะทาง  300 ม. 
กว๎าง 2.50 ม. ลึก 1.50 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  810,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มีน้ า
สะอาดไว๎ใช๎ในการ
อุปโภค   บริโภค  และท า
ให๎สภาพแวดล๎อมมี
คุณภาพดี 

สํวนโยธา 

11 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 
(โคงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากนา  นางส าเนียง  พร๎อมพิมพ์  ถึงที่ ครูสํง  
กีรติจันทรากุล ระยะทางยาว 700 ม. กว๎าง 3.00 
ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  1,050,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มีถนนที่
ได๎มาตรฐานในการคมนาคม
ขนสํงในด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 
(โคงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากนา  นายอินทร์  ปิ่นมณี  ถึงเขต
ติดตํอ หมูํบ๎านโพธ์ิศรี ระยะทางยาว 800 
ม. กว๎าง 3.00 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

  1,200,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

13 กํอสร๎างฝายชะลอน้ า จ านวน 2 
จุดหมู่ที่  5 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

กํอสร๎างฝายชะลอน้ า จ านวน 2 จุด 
บริเวณคลองชลประทาน 1 ซ๎าย 2 ขวา 
หน๎าวัดเสาธง จ านวน 2 จุด ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  1,000,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มีน้ า
ใช๎ในการเกษตรอยําง
เพียงพอ และปลอดภัย
จากปัญหาเกิดอุทกภัย 

สํวนโยธา 

14 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎าน  นางสมบุญ   ช๎างเผือกถึง  
ศูนย์ราชการแหํงที่ 2 ระยะทางยาว 800 ม. 
กว๎าง 3.5 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

  1,200,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

15 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากนา  นายส ารวย  ศรีพิทักษ์ถึง  ถึง
บริเวณบํอดิน  ระยะทางยาว 600 ม. กว๎าง 
3.5 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  900,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

16 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
(โคงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากสะพาน  หน๎าวัดเสาธง  ถึงบริเวณ 
บ๎านพักชลประทาน  หมูํ  11  ระยะทาง
ยาว 3,000 ม. กว๎าง 4.00 ม. ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  7,800,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  5 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากนานายประสิทธิ แก๎ววิชิต  ถึงบ๎าน
นาย แดน  พันธุ์แตง   ระยะทางยาว 190  ม. 
กว๎าง 3.00  ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

371,000 
(งบ อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  6 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

2 ขดุลอกรํองน้ าทุกสายพร๎อมฝัง
ทํอ บางจุด หมู่ที่ 6 
 

เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมและท าให๎
น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

(1) เร่ิมจากถนนลาดยางถึงท่ีนานายทองสุขรัตนบูชา   
ปากกว๎าง 3 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50ม.ยาว  889  ม. 
(2)  เร่ิมจากวัดโพธิ์ลังกาถึงท่ีนานายประสิทธิ์   แก๎ววิชิต  
ปากกว๎าง 3 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.ยาว 1,800  ม. 
(3)  เร่ิมจากประตูน้ าถึงท่ีนานายสมนึก   ก าแพงจันทร์  
ปากกว๎าง 3 ม. ลึกเฉลี่ย1.50  ม. 2,300  ม. 
(4) เร่ิมจากคลองชลประทานถึงไรํดาบพจน์  ปากกว๎าง  3 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว810  ม. 
(5)  เร่ิมจากที่นานายเพี้ยน  แก๎ววิชิต ถึงท่ีนานายสุชิน  กาล
วัย ปากกว๎าง  3  ม.ลึกเฉลี่ย 1.50  ม. ยาว  776  ม. 
(6) เร่ิมจากที่นานายประเสริฐ   แก๎ววิชิตถึงท่ีนานายนพดล  
พันธุ์เทียม ปากกว๎าง3 ม.  ลึกเฉลี่ย  1.50  ม.  ยาว  1,100 ม. 
(7)  เร่ิมจากถนนลาดยางถึงเขต ม. 5 ปากกว๎าง 3 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.50 ม.ยาว350 ม. 
(8) เร่ิมจากนานางวิตามินต์  ช๎างเผือกถึงท่ีนานายสมควร  
เกิดสมนึก ปากกว๎าง  3  ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 600 ม. 
(9) เร่ิมจากถนนลาดยางถึงเขต ม. 5 ปากกว๎าง  3  ม.  ลึกเฉลี่ย  
1.50  ม.  ยาว 300  
(10) เร่ิมจากคลองชลประทาน ถึงบ๎าน นายวิจิตร กว๎าง 3.00 
ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 200 ม. 
ม.ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.ก าหนด 

500,000 
 (งบ อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  6 มี
สภาพแวดล๎อมที่ดีและ
ท าให๎น้ าใหลเวียนได๎
สะดวก 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø 0.80 ม.พร๎อมบํอพัก 
  หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นทางระบายน้ าทิ้ง 
 

วางทํอระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.
พร๎อมบํอพัก ความยาว  300 ม. เริ่มจาก
บ๎านนายประคอง เรือนเพชร ถึงบ๎านนาย
อนุสรณ์  นิลวรรณ 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

360,000 
 (งบ อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่ 6 
ได๎รับความสะดวกในการ
ระบายน้ าทิ้ง ตํางๆ 

สํวนโยธา 

4 ซํอมแซมถนนลงหินคลุก
ภายในหมูํบ๎านพร๎อมปรับเกลี่ย
ตลอดสาย  รวมทั้งหมด 25  
สายหมู่ที่ 6 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

(1)เริ่มจากสะพานบ๎านดอนมะเกลือ ถึงประตูน้ า
ดอนบ๎าน กว๎าง 3.00 ม.ระยะทางยาว  1,300  ม. 
(2) เริ่มจากนานายสงวนถึง บํอทราย กว๎าง  2.70  
ระยะทางยาว  300  ม. 
(3) เริ่มจากบ๎านนายสมศักดิ์ ถึง ถึงถนนลาดยาง
กว๎าง2.70ม.ระยะทางยาว 60  ม. 
(4)เริ่มจากถนนลาดยาง รพช.ถึง คลอง
ชลประทานกว๎าง 3.00 ม. ระยะทางยาว  395  ม. 
(5) เริ่มจากคลองชลประทาน  ถึง ไรํดาบพจน์
(สายดงตาล) กว๎าง 3.00 ม. ยาว 810 ม. 
 (6) เริ่มจากคลองชลประทานถึงนานายนพดล
(ในลาด)กว๎าง 3.00 ม.ยาว1,143.7 ม.. 
 (7) เริ่มจากคลองชลประทานถึงนาผู๎ใหญํทอง
สุข (ลุงรวย) กว๎าง  3.00 ม. ระยะทาง 
ยาว  889  ม. 
 (8) เริ่มจากคลองชลประทานถึงบ๎านนายแสวง 
กว๎าง 2.70 ม . ระยะทาง 90 ม. 

 831,000 
 (งบ อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  6 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

    (9) เริ่มจากคลองชลประทานถึงบ๎านนายจ าเนียร กว๎าง 2.70 
ระยะทางยาว 90 ม. 
 (10) เริ่มจากคลองชลประทานถึงบ๎านนายเสริม  กว๎าง 2.70 ม.
ระยะทางยาว  275 ม. 
(11) เริ่มจากคลองชลประทานถึงบ๎านนายสุเทพ กว๎าง 2.70 ม. 
ระยะทางยาว 125 ม. 
(12) เริ่มจากคลองชลประทานถึงบ๎านนายนาม กว๎าง 2.70 ม.
ระยะทางยาว 138 ม. 
(13) เริ่มจากถนน ลาดยาง ถึงบ๎านนายเฟื่อง     กว๎าง 2.70 ม. 
ระยะทางยาว  50  ม. 
 (14) เริ่มจากนานายชอบถึงนานายเบิ้ม กาลวัย กว๎าง 2.70 ม. ยาว 
50  ม. 
(15) เริ่มจากคลองชลประทาน ถึง บ๎านนายวิจิตรคลอง
ชลประทานกว๎าง  3.00  ม. ะยะทางยาว  268  ม. 
(16) เริ่มจากนานายชอบ ยิ้มประเสริฐถึงบ๎านนายสายชล  แก๎ว
ภมร  กว๎าง 3.00 ม.ระยะทางยาว  100  ม. 
(17) เริ่มจากบํอนายพิษ  สุขเรือนถึงนานาย ประเสริฐ  แก๎ววิชิต  
กว๎าง  3.00  ม.ระยะทางยาว  159  ม. 
(18) เริ่มจากนานายเพี้ยนถึงนานายเบิ้มกว๎าง  3.00  ม.  ระยะทาง
ยาว 776  ม. 
(19) เริ่มจากนา  นางวิตมิน  ถึง นานาง 
วิตมิน กว๎าง 3.00 ม. ระยะทางยาว  244  ม. 
(20) เริ่มจากทางเข๎าวัดโพธ์ิลังกาถึงถนนคสล. (หลังประปา
หมูํบ๎าน) กว๎าง3.00 ม. ระยะทางยาว 120 ม. 
(21) เริ่มจากนานางวันเพ็ญถึงนานายเบิ้มกว๎าง  3.00  ม. 
ระยะทางยาว  45  ม. 
(22) เริ่มจากถนนลาดยางถึงบ๎าน  นางกิ่งแก๎ว  ปานสมสวย  กว๎าง  
3.00 ม. ยาว 50 ม. 
(23) เริ่มจากนานายบุญชูถึงบ๎านนายมานะ  แก๎ววิชิต  กว๎าง  3.00  
ม.  ทางยาว 40 ม. 
(24)เริ่มจากถนนลาดยางถึงบ๎าน  นางสมจิตแก๎ววิชิต  กว๎าง  3.00 
ม. ยาว 50 ม. 
(25)เริ่มจากบริเวณบ๎านนายบรรเจิด  แก๎ววิชิต ถึงบริเวณบ๎านนาง
นงลักษณ์  อารีชม  กว๎าง 3.00ม. ยาว 128 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

     



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6  
ต.บางปลาม้า  ถึงเขตติดต่อ  ต.
ทับตีเหล็ก (โคงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในคมนาคม  เข้า
พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.บางปลาม้า   
ต.วัดดาว และ ต.บ๎านแหลม 

เริ่มจากนานายสมชาย รัมเพียร  ฝั่ง
ตะวันออกคลองชลประทาน ถึงสะพาน 
คสล. หน้าบ้าน นายสินธ์  แก้ววิชิต หมู่ที่ 
6 ต.บางปลาม้า ระยะทางยาว 1,300 ม. 
กว้าง 3.0 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

 2,535,000 
 (งบ อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  6 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

6 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากที่นายบรรเจิด แก๎ววิชิต   ถึงบ๎าน
นาย สนิท   ยิ้มประเสริฐ ระยะทางยาว 66 
ม. กว๎าง 3.0 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

 129,000 
 (งบ อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  6 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

7 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากที่นางส าราญ  แก๎วภมร  ถึงบ๎าน
นายส ารวม  แก๎วภมร   ระยะทางยาว 100 
ม. กว๎าง 3.0 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

  195,000 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  6 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

8 ก่อสร้างถนนโดยเสริมดิน
พร้อมบดอัดและลงหินคลุก 
  หมู่ที่ 6 (โคงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น) 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากนานายส ารวย  ศรีพิทักษ์ ถึง นา
นายบุญส่ง  แก้ววิชิต กว้าง 5.00  ม.  
ยาว 1,200 ม.ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

  3,900,000 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  6 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

9 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมุ่บ้าน 
หมู่ที่  6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  500,000 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

สํวนโยธา 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุง  ถนน คสล.  หมู่ที่  8 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายสมคิด ณ สงขลา  ถึง บ๎าน 
น.ส.สมัชชา เกิดข า ระยะทาง 200 ม. กว๎าง 
3.50 ม.ตามถนนเกํา สูง ไมํน๎อยกวํา 0.30 ม. 
พร๎อมใหลํทางตามสภาพพื้นที่  ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

840,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  8 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

2 ปรับปรุง  ถนน คสล.  หมู่ที่  8 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านน.ส.สมัชชา เกิดข า ถึง บ๎าน 
นายสมชาย วรรณประเสริฐ ระยะทาง 200 
ม. กว๎าง 3..50 ม.ตามถนนเกํา สูง ไมํน๎อย
กวํา 0.30 ม. พร๎อมใหลํทางตามสภาพพื้นที่  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 840,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  8 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 ปรับปรุง  ถนน คสล.  หมู่ที่  8 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายสมชาย วรรณประเสริฐ ถึง 
บ๎านน.ส.พรรัตน์ ภุมมาพันธ์  ระยะทาง 200 
ม. กว๎าง 3.50 ม.ตามถนนเกํา สูง ไมํน๎อย
กวํา 0.30 ม. พร๎อมใหลํทางตามสภาพพื้นที่  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  
 

840,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  8 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 ปรับปรุงศาลาหลังเกํา 
หมู่ที่  8 
 

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ อยําง
เพียงพอตํอความต๎องการ 

ปรับปรุงศาลาหลังเกํา พร๎อมก้ันห๎องเป็น
ที่อํานหนังสือ หมูํบ๎าน ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  400,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในพื้นที่มี่
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมอยํางเพียงพอ
และได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

5 กํอสร๎างถนน คสล.  หมู่ที่  8 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านดาบสมจิตร  เจริญผล  ถึง 
บ๎านนายวงศ์  สีสิงห์  ระยะทาง  100 ม. 
กว๎าง  
3 ม. สูง 0.70 ม. พร๎อมใหลํทางตามสภาพ
พื้นที่  ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  195,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  8 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

6 กํอสร๎างถนน คสล.  หมู่ที่  8 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายสมชาย  ทวีสิงห ์ ถึง 
บ๎านนายเชื้อ  ทวีสิงห์ ระยะทาง  56 ม. 
กว๎าง  
3 ม. สูง 1 ม. พร๎อมใหลํทางตามสภาพ
พื้นที่  ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

      109,200 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  8 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

7 ปรับปรุง  ถนน คสล.  หมู่ที่  8 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายค า   ถิ่นฐาน  ถึง บ๎าน 
นายไพโรจน์  ถิ่นฐาน ระยะทาง 120 ม. 
กว๎าง  
3 ม.ตามถนนเกํา สูง ไมํน๎อยกวํา 0.30 ม. 
พร๎อมใหลํทางตามสภาพพื้นที่  ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  432,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  8 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ถมดินบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่  9 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให๎เป็นสถานที่ใช๎
ประโยชน์รํวมกันของประชาชนใน
พื้นที่ หมูํที่ 9 

ถมดินบริเวณข๎างหลังศาลาอเนกประสงค์ 
กว๎าง 20 ม. ยาว 25 ม. ลึก 10 ม.พร๎อมวาง
ทํอ Ø 1.00 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

850,000 
(งบ อบต.) 

    

2 ปรับปรุงเสริมถนน คสล. 
  หมู่ที่ 9 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี ได๎มาตรฐาน  และ
ป้องกันน้ าทํวม 

เริ่มตั้งแตบํ๎านนางโฉลม  อํูทอง ถึงบ๎านนาย
เจียน  พันธ์ุเณร กว๎าง 3.00 ม.ยาว 115 ม. 
พร๎อมลงใหลํทางตามสภาพพื้นที่  ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

673,000 
(งบ อบต.) 

  ระบบการใหลของน้ า
สะดวกยิ่งขึ้นสามารถ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย
ได ๎

 

3 ปรับปรุงเสริมถนน  
คสล. หมู่ที่  9 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มตั้งแตํบริเวณที่ข๎างโรงงานบางใหญํ
พลาสติก จนถึงบริเวณข๎างที่ นายธงชัย  
เอี่ยมนวรัตน์  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 440 ม. สูง
ไมํต่ ากวํา 0.30 ม. พร๎อมลงใหลํทางตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

1,716,000 
(งบ อบต.) 

 
 

 ประชาชนในพื้นที่หมูํที่ 
9 มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสํง
ในด๎านตํางๆ 

สํวนโยธา 

4 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมุํบ๎าน 
หมู่ที่  9  

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

เร่ิมตั้งแตํ 1) จากจุดบ๎านนาย ธงชัย  เอี่ยมนวรัตน์  ไปถึงทาง
แยกทางเข๎าบ๎าน นางประทุมมาลย์  จันทะจิตต์ จ านวน 3 จุด  
2) จากแยกถนนสายเก๎าห๎อง บริเวณหน๎าบ๎าน นางชโลม  อูํ
ทอง  ไปตามเส๎นถนนคลองขอม จนถึงหน๎าบ๎านนายท านอง  
แพรสีด า  จ านวน 5 จุด 
3) ตํอจากหน๎าบ๎าน นายท านอง  แพรสีด า จนถึงประตูน้ าบ๎าน
ควาย จ านวน 6 จุด 
4) เร่ิมตั้งแตํหน๎าโรงงานบางใหญํพลาสติกถึงเขตติดตํอพื้นท่ี 
ต.ทับตีเหล็ก จ านวน 3 จุด ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
ก าหนด 
 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น 

สํวนโยธา 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 ซํอมแซมถนนลงหินคลุก  
 หมู่ที่ 9 (โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น) 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

1.เริ่มจากถนนสายสุพรรณ-เก๎าห๎อง ถึง
ประตูน้ า กว๎าง 3.00 ม.ยาว 2,571 ม. 
2.เริ่มจากจากถนนสายสุพรรณ-เก๎าห๎อง ที่
นานายสมหมาย  สุขาวงษ์  ถึงที่นานายเชื้อ  
เขียวดี  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. 
3.เริ่มจากทาถนนหลัก(สามแยก)ถึงฟราม
หมูชโลธร กว๎าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. 
4.เริ่มจากสามแยกเขตติดตํอ หมูํที1่,9 ถึง
บ๎านนายเสกสรร  จันผา กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
100 ม. 
5.เริ่มจากบ๎านนางสมนึก  แก๎ววิชิต ถึงบ๎าน
นายอ านวย  เขียวสะอาด กว๎าง 3.00 ม.ยาว 
250 ม. 
6.เริ่มจากบ๎านนางสมนึก  แก๎ววิชิต ถึงบ๎าน
นายสุรชาติ  อระมาย กว๎าง 3.00 ม.ยาว 140 
ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
 

  511,000 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในพื้นที่หมูํที่ 
9 มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสํง
ในด๎านตํางๆ 

 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  10 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล. เริ่มจากบ๎านนายเมือง  
ก ามะณี  ถึงบ๎าน  นายมานพ  ดิษฐวุฒิ  
ขนาดกว๎าง  3.50  ม.  ความยาว 100 ม. 
พร๎อมฝังทํอขนาด Ø 0.40 ม.ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

228,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  10 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

2 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  10 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล. เริ่มจากนา นายบุญ
สํง   แก๎ววิชิต  ถึงที่  นายพยงค์  คงเพชร  
ขนาดกว๎าง  4.00  ม.  ความยาว  300  ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

780,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  10 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 กํอสร๎างประตูเปิด - ปิดน้ า 3  
จุดหมู่ที่  10 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดทํอ 0.60  ม. 
1.บริเวณที่นา น.ส.เพ็ญจันทร์ ทองค า
เจริญ 
2.บริเวณที่นานายพยอม  เกิดสมนึก 
3.ณ.คลองชลประทาน (2 รํองแนวทํอ)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 240,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  10 มี
น้ าใช๎ในการเกษตรอยําง
เพียงพอ และปลอดภัย
จากปัญหาเกิดอุทกภัย 

สํวนโยธา 

4 ปรับปรุง ถนน  เสริม ดินพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่  10      ต.บาง
ปลาม้า ถึงเขตติดต่อ ต .ทับตี
เหล็ก และ ต.มะขามล้ม 
 (โคงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในคมนาคม  เข้า
พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.บางปลาม้า   
  ต.ทับตีเหล็ก และ ต.มะขามล๎ม 

ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนายนิคม  
ปาลพันธ์  หมู่ที่ 10 ต .บางปลาม้า ถึง
ประตูน้ าลาดโพธ์ิ  เขต พ้ืนที่ ต.มะขามล้ม 
ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ความยาว  1,600  ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 2,400,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  10 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  10 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล. เริ่มจากบ๎านนางทวน  
ศรีสุก  ถึงบ๎าน  นายบุญธรรม  คชาชัย  
ขนาดกว๎าง  3.50  ม.  ความยาว 100  ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  228,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  10 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

 
  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 กํอสร๎างห๎องเก็บของ บริเวณ
ศาลารวมใจ บริเวณคลํอมคลอง
สํงน้ าในหมูํบ๎านข๎างศาลารวม
ใจ  หมู่ที่  11 

เพื่อใช๎เก็บวัสดุ ,อุปกรณ์ ที่
ประชาชนในหมูํบ๎านใช๎รํวมกัน 

กํอสร๎างห๎องเก็บของ ขนาดกว๎าง 4.7 ม.
ยาว 20 ม. สูง 5 ม. จากพื้นถึงหลังคา ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

846,000 
(งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  11 มี
สถานที่ใช๎เก็บวัสดุ ,
อุปกรณ์ในการจัดงาน
ตํางๆ 

สํวนโยธา 

2 กํอสร๎างถนน คสล. 
 หมู่ที่  11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากนานางมวย หอมสุวรรณ ถึงที่
บ๎านนายบันเทิง ฤทธิเดช ระยะทาง 
103.50 ม.กว๎าง 3 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

202,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เส๎นหนองปลาตื่น เริ่มจากทางลงผําน
หน๎าบ๎านนางมันทนา  คุณกะมุต ถึงที่นา
นายส ารวย  กาญจนะ ระยะทาง 1,324ม.
กว๎าง 3 ม.ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

145,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

4 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่  11ต.บางปลาม้า ถึงเขต
ติดต่อ ต.วัดดาว  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในคมนาคม  เข้า
พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.บางปลาม้า   
  และ ต.วัดดาว 

เริ่มจากบ๎านพักของ นายวิเชียร  แก๎ววิชิต   
ถึงที่นานายเสงี่ยม เฮ๊ียศิร ิกว๎าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 1,329 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

243,000 
 (งบ  อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

5 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านนายสายัณห์ ฉายสุวรรณ(คลอง
ชลประทานฝั่งซ๎ายมือ)ถึงที่นาผู๎ใหญํเสถียร  จาน
สิบสี ระยะทาง 2,300ม. กว๎าง 3 ม. ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 252,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  11 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐานในการคมนาคม
ขนสํงในด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎านหน๎าทํอที่นานายทัพ เกตุวงษ์
(คลองชลประทานฝั่งขวามือ)ถึงที่นานาย
บุญทรง นาคล าภา ระยะทาง 2,300ม. 
กว๎าง 3 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

 252,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

7 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

1)เริ่มจากบ๎านนายปรีชา  ระเวง(คลอง
ชลประทานฝั่งซ๎าย-ขวา)ถึงที่นานายตุํม 
ม.4 (ฝั่งขวา)ระยะทาง 434 ม. กว๎าง 3 ม. 
2)เริ่มจากคันคลองชลประทาน(ฝั่งซ๎าย)
ถึงที่นานายกมล  ดวงจันทร์ระยะทาง 200 
ม.กว๎าง 3 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

 70,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

8 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
มีคุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

บริเวณเส๎นหนองกระเดื่อง แยกซ๎าย –ขวา
1)เส๎นขวามมือเริ่มจากที่นานายส าราญ
แสงสวําง ถึงสวนนางบุษกร ทองจันทร์
ระยะทาง 576 ม. กว๎าง 3 ม. 
2)เส๎นซ๎ายมือเริ่มจากนานายระพิน ศรี
สุวรรณ ถึงนานายวิรัตน์ แก๎ววิชิต 
ระยะทาง 290 ม. กว๎าง 3 ม. ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 95,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

 

 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 ซํอมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

1)เริ่มจากที่นานางวรรณศรี  ขันโส ถึงที่
นานายประคอง สวํางแสง ระยะทาง 
366 ม.กว๎าง 3 ม. 
2)เริ่มจากบ๎านนายบุญมี  โสมภีร์ ไปสุด
เขต ม.12 ถึงที่นานายเสงี่ยม เฮ๊ียะศิริ 
ระยะทาง 2,550 ม. กว๎าง 3 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 320,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

10 ขุดลอกคลอง พร้อมเสริมคัน
ดิน ภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่  11 

เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมและท าให๎
น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

ขุดลอกคลอง 7 สาย พร้อมเสริมคันดิน 
ภายในหมู่บ้านตลอดแนว ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
1)เริ่มจากบริเวณศาลารวมใจ ถึงบริเวณ
โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี หมูํที่ 12 
2)เริ่มจากบริเวณบ๎านนายทองเจิม ถึง
บริเวณคลองสํงน้ าชลประทานหน๎าบ๎าน
ทางบุษกร ทองจันทร ์
3)เริ่มจากบริเวณบ๎านนายจ าเป็น ถึง
บริเวณเขตติดตํอวัดดาว ติดบ๎านนาย
สัมพันธ์ สวํางแสง หมูํที่ 11 
 

 300,000 
 (งบ  อบต.) 

 ประชาชนในหมูํที่  11 มี
สภาพแวดล๎อมที่ดีและท า
ให๎น้ าใหลเวียนได๎สะดวก 

สํวนโยธา 
 

 

 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   4)เริ่มจากหน๎าบ๎านนายสายันห์ ฉาย
สุวรรณ ถึงบริเวณหน๎าบ๎านนายเฉลา แก๎ว
สุวรรณ(เส๎นถนนไปวัดโพธ์ิตพควน)ติด
ต าบลวัดดาว 
5)เริ่มจากที่หน๎าบ๎านนายส าราญ แสง
สวําง ถึงที่นานายไชยรัตน์ แก๎ววิชิต (ติด
ต าบลวัดดาว) 
6)เริ่มจากนานายระพิน ศรีสุวรรณ ถึงที่
นานายวิเชียร เขตตวงษ ์
7)เริ่มจากนานายช๎อน จันทา ถึงที่นานาย
เสนํห์ อินทร์แชํมน๎อย 

     

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่  11 
(โคงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในคมนาคม  เข้า
พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.บางปลาม้า   
  และ ต.วัดดาว 

เริ่มจากบ๎านพักของ นายวิเชียร  แก๎ววิชิต   
ถึงที่นานายเสงี่ยม เฮ๊ียศิร ิกว๎าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 1,329 ม. ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

  4,320,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่  11 
(โคงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในคมนาคม  เข้า
พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.บางปลาม้า   
  และ ต.วัดดาว 

เริ่มจากคันคลองชลประทานฝั่งขวามือ
ทางเข๎าฟาร์มไกํอํูทอง จากนานายทัพ  
เกตุวงษ์ ถึงนานายบุญทรง  นาคล าภา 
ระยะทาง 2,300 ม. กว๎าง 5 ม.ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  7,475,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  11 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 
 
 
 
 

13 กํอสร๎างประตูเปิด - ปิดน้ า 3  
จุดหมู่ที่  11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

กํอสร๎างประตูเปิด-ปิดน้ า จ านวน 3 จุด 
จากคลองชลประทานสํงน้ ามาสายใน
หมูํบ๎าน พร๎อมโครงสร๎างเหล็ก 
จุดที่ 1 คลองชลประทาน Ø 0.40 ม. 
(สะพานปูน 
จุดที่ 2 หน๎าโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี Ø 0.60 ม. 
จุดที่ 3 ท าบุญหลังบ๎านทางบุษกร ทอง
จันทร์ Ø 0.60 ม. 

  240,000 
 (งบ  อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  11 มี
น้ าใช๎ในการเกษตรอยําง
เพียงพอ และปลอดภัย
จากปัญหาเกิดอุทกภัย 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนเสริมพร๎อมลง
หินคลุก  หมู่ที่  12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจาก นานายส าราย  ดากะบุศย์ ถึงคลอง
ชลประทานมะขามล๎ม บริเวณ นานายฉลอง
เล็กทิมทอง  กว๎าง 4 ม. ระยะทางยาว 250 
ม. ความสูงโดยเฉลี่ย 0.70 ม.ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

375,000 
(งบ อบต.) 

  ประชาชนในหมูํที่  12 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

2 ปรับปรุงถนนเสริมพร๎อมลง
หินคลุก  หมู่ที่  12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจาก นานายไพศาล  ถาวร ถึงนานายมง
คล  พร๎อมพิมพ์  กว๎าง 4 ม. ระยะทางยาว 
1,800 ม. ความสูงโดยเฉลีย่ 0.70 ม.ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 2,700,000 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

  ประชาชนในหมูํที่  12 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

3 ปรับปรุงถนนเสริมพร๎อมลง
หินคลุก  หมู่ที่  12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจาก นานางสาวลออ  เศรษฐมนตรี  ถึง
นานายสมสํวน  กางกั้น  กว๎าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 1,800 ม. ความสูงโดยเฉลี่ย    
0.70 ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

2,700,000 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

 
 

 ประชาชนในหมูํที่  12 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

4 ปรับปรุงถนนเสริมพร๎อมลง
หินคลุกพร๎อมสาดเกลี่ย  หมู่ที่  
12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจาก นานายประเทือง  ฮองกุล  ถึงนา
นายเสนอ  วงศ์จันทร์  กว๎าง 4 ม. ระยะทาง
ยาว 800 ม. ความสูงโดยเฉลี่ย0.65 ม.ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  1,200,000 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

 ประชาชนในหมูํที่  12 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

5 ปรับปรุงถนนเสริมพร๎อมลง
หินคลุกพร๎อมสาดเกลี่ย  หมู่ที่  
12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจาก บ๎านนายวีระเกิด  จันทา  ถึงบ๎าน
นายอนันต์  เปรมจิตร  กว๎าง 4 ม. ระยะทาง
ยาว 200 ม. ความสูงโดยเฉลี่ย 0.30 ม.ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
 

   300,000 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

 ประชาชนในหมูํที่  12 
มีถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  12 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

 เริ่มจากบ๎านนางส๎มจีน  พร๎อมพิมพ์ ถึง
บ๎านนายพร๎อม  เปิ่นใจชํวย กว๎าง 4 ม. 
ยาว 350 ม. (ซอยกรรณิการณ์) 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

 910,000 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

 
 

ประชาชนในหมูํที่  12 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

7 ปรับปรุงถนนพร๎อมลงหินคลุก
พร๎อมสาดเกลี่ย  หมู่ที่  12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจาก บ๎านนายอั่น  โสมภีร์  ถึง คลอง
ชลประทาน กว๎าง 3 ม. ความสูงโดยเฉลี่ย     
0.40 ม.ระยะทางยาว 300 ม. ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  450,00 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  12 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

8 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  12 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

 เริ่มจากถนนลาดยาง อบจ. ถึงหน๎าบ๎าน 
นางทองย๎อน  ปีสาลี  กว๎าง 3 ม. ยาว 150 
ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  292,500 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  12 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

9 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  12 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากบ๎าน นายสาย  อวนมินทร์ ถึง
โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี  3.00 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  390,000 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  12 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

10 กํอสร๎างถนน คสล.หมู่ที่  12 เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน 

เริ่มจากถนนลาดยาง อบจ. ถึง บ๎าน นาง
พัน  ปีสาลี กว๎าง 3 ม. ยาว 80 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 

  156,000 
(งบ อบต.) 

ประชาชนในหมูํที่  12 มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การคมนาคมขนสํงใน
ด๎านตําง ๆ 

สํวนโยธา 

 



 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพท์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

11 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยาง 
ชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
 หมู่ที่  12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน ให๎มี
คุณภาพที่ดี และได๎มาตรฐาน ไมํ
เกิดฝุ่นละออง 

 1)เริ่มจากถนนลาดยาง อบจ. ผํานหมูํที่ 3 
ถึงสามแยก หน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
โพธ์ิศรี 
2)เริ่มจากหน๎าบ๎านสมาชิก อบต.ดารณี 
วงศ์จันทร์ ถึง บ๎าน น.ส.สายพิณ แยง
เพชร 
3)เริ่มจากหน๎าบ๎านนางสายทอง ศรีทอง 
ถึง ศาลาคุ๎มใต ๎

 3,406,500 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

 
 

ประชาชนในหมูทํี่ 12 ,
หมูํที่ 3 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน สะดวกในการ
คมนาคมไมํเกิดฝุ่นละออง 

สํวนโยธา 

12 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมลง
หินคลุกพร๎อมสาดเกลี่ย     
หมู่ที่  12 

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน  ให๎
เป็นทางคมนาคม และเป็นคันกั้นน้ า 
ป้องกันน้ าทํวมหมูํบ๎านหมูํที่ 12 
และโรงเรียน 

เริ่มจากนานางปัญจา  อันทขันตี ถึง คัน
กั้นน้ า ฟาร์มนายเมํงฮั้ว ล้ิมประพันธ์ศิลป์  
กว๎าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 655 ม. ตาม 
ถมสูงโดยเฉลี่ย 0.837 ม. แบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

      982,000 
(งบ อบต.

,อบจ.,
จังหวัด) 

ประชาชนในหมูํที่  12 
หมูํที่ 11 และโรงเรียนวัด
โพธ์ิศรี ปลอดภัยจากน้ า
ทํวมเป็นทางคมนาคม ที่
สะอาด ได๎มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

 



 

 
บทท่ี  6 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
        การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด าเนินการโยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนา , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนพัฒนาสามปี และการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  โดยจะต๎องสอดคล๎องและสามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  ดังนั้นเพื่อให๎แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารสํวนต าบลบางปลาม๎า  สามารถน าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริงจึง
จ าเป็นต๎องมีการปรับกระบวนการและกลไกการบริหารให๎เกิดการคลํองตัว  เพื่อให๎การแปลงแผนไปสูํการ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการ  ดังน้ี 
            6.1.1 องค์กรรับผิดชอบ 
   1) องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นายประสาท   ทวีสิงห์      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
2. นายสุจินต์      พงษ์เพียร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
3. นายวสันต์      ฮวดหอม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
4. นายมงคล      บุญมีรอด         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น              กรรมการ 
5. นายหวาย       พร้อมพิมพ์      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
6. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล         ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  กรรมการ 
7. ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี            ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 กรรมการ 
8. นายทองเจือ   รัตนะบูชา       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
9. นายสมชาย     เณรแก้ว          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
10.นางสาวปราณี     ตั้งธงทองกุล  หัวหน้าส่วนการคลัง                        กรรมการ 
11. นายคมสัน      กฤษวงษ์         หัวหน้าส่วนโยธา                                กรรมการ  

มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

4. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  



 

 
2) การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ฯ ได๎น าแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่กรมสํงเสริม ฯ ได๎จัดท าไว๎ในคูํมือการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
มาปรับใช๎ดังนี้ 

(1) การติดตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ จะเป็นผู๎ก าหนดห๎วงระยะเวลาการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์กํอนน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ 

(2) การประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ ได๎น าเอาเกณฑ์และตัวชี้วัดการ
ประเมินผลหนํวยงานที่กรมสํงเสริม ฯ ได๎ก าหนดไว๎ในคูํมือการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่ น 
ประกอบด๎วย 7 เกณฑ์ 22  ตังชี้วัดมาใช๎ในการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลบางปลาม๎า มีดังนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard   Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1 . สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพท์ 

- ผลตํางระหวํางเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

- การเข๎าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและ คุณภาพทรัพยากรที่
ได๎รับจัดสรรตํอคน 
- ผลประโยชน์ที่แตํละ
กลุํมเป้าหมายได๎รับในแตํละคร้ัง 
- การไมํเลือกปฏิบัติและ /หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและ คุณภาพใน
การให๎บริการ 

- สมรรถนะของหนํวยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให๎บริการ 
- ประสิทธิภาพในการให๎บริการ 

- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุํมเป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนคร้ังในการให๎บริการ 
- ผลลัพท์เทียบกับปัจจัยน าเข๎า 

4. ความรับผิดชอบของหนํวยงาน - พันธกิจตํอสังคม 
- ความรับผิดชอบตํอสาธารณะ 
- การให๎หลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข๎อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท๎อนความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
 



 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard   Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
5. การสนองตอบความต๎องการของ
ประชาชน 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ /กลยุทธ์ในการแก๎ไข
ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก๎ไขปัญหา 

- ระดับการมีสํวนรํวม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต๎องการ 

6. ความพึงพอใจของประชาชน
กลุํมเป้าหมาย 

- ระดับความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดค๎าน 

- สัดสํวนของประชากร
กลุํมเป้าหมายที่พอใจหรือไมํพอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท๎อนกลับ 

7. ผลเสียหายตํอสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 
- ต๎นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 
- คําเสียโอกาส 
- ความขัดแย๎งทางสังคม 

ส าหรับการต้ังคําน้ าหนักของตัวชี้วัดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต๎องศึกษารายละเอียดและ
รํวมกันพิจารณาก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดในแตํละเกณฑ์ให๎เมาะสมตํอไป 

 
3) การก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาในแตํละยุทธศาสตร์    แตํทั้งนี้ควรก าหนดห๎วงเวลาการติดตามและ
ประเมินผลอยํางน๎อยยุทธศาสตร์    ละ  1  คร้ัง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ  1  คร้ังแล๎ว
รายงานพร๎อมเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอสภา ฯ ผู๎บริหาร 
คณะกรรมการพัฒนา ฯ แล๎วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนทราบในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลทราบโดยทั่วกัน 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 


