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สวนท่ี 1

บทนํา

การวางแผนเปนการพิจารณา และ กําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเปน
สะพานเช่ือมโยงระหวางปจจบุนัและอนาคต  เปนการคาดการณสิง่ที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะน้ันการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติ
ปญญาที่พิจารณากาํหนดแนวทางปฏิบัติงาน มรีากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ

ดังน้ัน  การวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา  ฉะน้ัน จึงกลาวไดวาการวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สดุสําหรับอนาคต เพ่ือใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมกีารกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคต และแปลงมาสู

การปฏิบัติ ดังน้ัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  จงึได
กําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 2 ประเภท คือ

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. แผนพัฒนาสามป หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ  พัฒนาที่จัด
ทาํขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่มีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณ
ประจําป อยางใกลชิด

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพ่ือเปนการจดัเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทนัทีเมื่อไดรับงบประมาณ

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ เช่ือมโยงและสอดคลอง ระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปน้ัน ๆ วาเปนอยางไร ทัง้น้ีใหมคีวามสอดคลอง และสามารถสนอง
ตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

4. เพ่ือใหเปนเอกสารแผนพฒันาประจําป ตามองคประกอบของระบบการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
5. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
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ขั้นตอนและกระบวนการจดัทําแผนพัฒนาสามป
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป มีขัน้ตอนและกระบวนการ โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทาง

การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นโยบายของผูบริหารปญหาความจําเปนเรงดวน  ซึง่เกิดจาก
ปญหาทองถ่ิน สิง่เหลาน้ีนํามาเปนองคประกอบรวมในการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

โดยมีขัน้ตอนและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ทีป่ฏิบัติโดยทั่วไปเปนหลักใหญ ๆ สรุปได คือ
ขั้นตอนท่ี    1  การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนท่ี    2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนท่ี    3  การประชาคมหมูบานเพ่ือเก็บรวบรวมขอมลูและการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนท่ี    4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนท่ี    5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนท่ี    6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนท่ี    7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

ประโยชนของการจดัทําแผนพัฒนาสามป
การวางแผนพัฒนาสามป ถือวาเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการพัฒนา

ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และประหยัด ทัง้ดานระยะเวลา บคุลากร  และงบประมาณ นอกจากนี้แผน
พัฒนาสามป ยังเปนมาตรการหน่ึง ทีแ่สดงถึงความเก่ียวเน่ืองกันระหวางแผนยุทธศาสตรพัฒนา กับการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปขององคการบริหารสวนตําบลอกีดวย
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สวนท่ี 2

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางแกวจัดต้ังขึ้นตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 

มาตรา  40  และมาตรา  95  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือ่ง  การจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  2  มีนาคม  2538

2.1  ขอมูลเก่ียวกับท่ีต้ัง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑมวลรวม  รายได  การศึกษา  สาธารณสุข 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและทรัพยากรธรรมชาติ  เปนตน
2.1.1  สภาพท่ัวไป
ที่ต้ัง
ตําบลบางแกว  ต้ังอยูหางจากอําเภอเมอืงสมุทรสงคราม  ประมาณ  2  กิโลเมตร
- ทศิเหนือ      ติดตําบลนาโคก อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมุทรสาคร 
- ทศิตะวันออก ติดทะเลอาวไทย
- ทศิตะวันตก  ติดตําบลลาดใหญ  และเทศบาลเมืองสมทุรสงคราม  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
-     ทศิใต          ติดตําบลบางจะเกร็ง
เน้ือที่
ตําบลบางแกว  มเีน้ือที่ทัง้หมด  28.448  ตารางกิโลเมตร  หรือ  17,780  ไร
ลักษณะภูมปิระเทศ
ตําบลบางแกว  ต้ังอยูบริเวณชายทะเลอาวแมกลอง  เปนที่ราบลุม  มสีภาพเปนพ้ืนที่ปาชายเลนที่มคีวามอุดม

สมบูรณ  เปนแหลงอาหารที่สาํคัญ  เน่ืองจากมีการทําการประมง  เพาะเล้ียงสัตวนํ้า  ทาํนาเกลือ  บริเวณพ้ืนที่ชายฝงเปนจํานวน
มาก

ลักษณะภูมอิากาศ
เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ต้ังอยูบริเวณชายฝงทะเล  จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ทาํใหมคีวามชุม

ช้ืนอยูเสมอ  สงผลใหฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด  ฤดูรอนไมรอนจัด  ซึง่สามารถแบงชวงฤดูตาง ๆ  ไดดังน้ี
ฤดูฝน  เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน
ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  เน่ืองจากอยูใกลทะเล  จึงทําใหอากาศไมหนาวจัด  และ

จะมีชวงระยะเวลาของฤดหูนาวเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ
ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน  จะมีอุณหภูมไิมสงูมากนัก  และอากาศไมรอนจัด  จะมี

อากาศชุมช้ืนอยูตลอดเวลา
จํานวนหมูบาน      

จํานวนหมูบานในเขตองคกรปกครองสวนตําบล  มทีัง้หมด  10  หมูบาน  ไดแก
หมูที ่ 1  บานบางแกว หมูที ่ 2  บานลัดตาทัพ
หมูที ่ 3  บานคลองกลาง หมูที ่ 4  บานลัดกะป
หมูที ่ 5  บานบางบอ หมูที ่ 6  บานโรงกุง
หมูที ่ 7  บานโรงฟน หมูที ่ 8   บานปากมาบ
หมูที ่ 9  บานชายทะเลเขตเมือง หมูที ่ 10  บานบางบอลาง
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จํานวนประชากร  .  และจํานวนครัวเรือน   ขอมูล ณ เดือน มนีาคม พ.ศ. 2554 

 ประชากร ทัง้สิ้น 8,466 คน แยกเปน ชาย 4,103 คน หญิง 4,363  คน จํานวนบาน 3,672 หลังคาเรือน  ความหนาแนน
เฉล่ียของประชากร  292  คน /ตารางกิโลเมตร

อางอิงจาก สาํนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพของราษฎรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพดังน้ี
- ทาํนาเกลือ
- ประมงชายฝง
- เพาะเล้ียงสัตวนํ้า  เชน  กุง  ปทูะเล  หอยแครง  หอยแมลงภู  เปนตน
- รับจาง
- คาขาย
- รับราชการ
หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล
-     หองพัก/โรงแรม 3   แหง
-     ปมนํ้ามันและกาซ 8   แหง
-     โรงงานอุตสาหกรรม          19   แหง
-     บริษทัขายรถยนต,  รถจักรยานยนต      9   แหง
-     รานคาวัสดุกอสราง  5   แหง
-     หางสรรพสินคา  ขนาดกลาง 1   แหง
-     หนวยธรุกิจ  รานคาทั่วไป           86   แหง
-     อูซอมรถยนต           17   แหง
-     สถานที่เก็บเกลือ           12   แหง
-     อื่นๆ           45   แหง   
2.1.3   สภาพทางสังคม
การศึกษา
-      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขา จังหวัดสมทุรสงคราม)

- โรงเรียนประถมศึกษา            2  แหง   (รวมโรงเรียนขยายโอกาส  1  แหง)
- ศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน     2  แหง   (อบต.บางแกว ดําเนินการเอง)
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน/ตําบล    8   แหง
- หอกระจายขาว/เสยีงตามสาย   10   แหง
สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด            2   แหง
- ศาลเจา            4   แหง
การสาธารณสุข
- สถานีอนามัย  ประจําตําบล/หมูบาน           2    แหง
- อัตราการมีและการใชสวมราดนํ้า   รอยละ  100
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ที่ทาํการ/จุดตรวจ  ตํารวจชุมชน  1   แหง
- สถานีดับเพลิง -   แหง
2.1.5 การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม (ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553 )

- ถนนคอนกรีต  14    สาย    รวมระยะทาง      19.096    กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง    5   สาย    รวมระยะทาง      18.90     กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง/หินคลุก   5   สาย   รวมระยะทาง      4.935     กิโลเมตร
การโทรคมนาคม
- ที่ทาํการไปรษณียโทรเลข -    แหง
หอกระจายขาวหรือเสียงตามสายประจําหมูบาน
- มีหอกระจายขาว ครบทั้ง 10 หมูบาน (แตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในแตละหมูบาน)

การไฟฟา
- ไฟฟา  มใีชยังไมครบทุกครัวเรือน ( 98 %)

- จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา  ประมาณ   8,170   คน
แหลงนํ้าที่สรางขึ้น
- ประปาหมูบาน(หอถังนํ้าบาดาล)   14   แหง
แหลงนํ้าธรรมชาติ
- ลําคลอง/แพรกสาธารณะ   18   แหง
2.1.5 ขอมูลอ่ืน ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
- ปาชายเลน
- สตัวนํ้าตามธรรมชาติ
มวลชนจัดต้ัง
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  (กพสต.)    1   คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  (กพสม.)    10  คณะ
- อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)               10  คณะ
- กลุมแมบานเกษตร     3  คณะ
- ชมรมผูสงูอายุ     1  ชมรม
- กลุมอาชีพ     3   กลุม
- กลุมเยาวชน     2   กลุม
- กลุมอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน        1   กลุม
- อาสาสมัครตํารวจชุมชนประจําตําบล (ตชต.)    1   คณะ
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.)    1   คณะ
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2.2  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถิ่นไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณและเคร่ืองมือ
อุปกรณ

2.2.1  ศักยภาพในตําบล
ศกัยภาพของพนักงานสวนตําบล
(1) บคุลากร  (ปงบประมาณ  2553 )                จํานวน         47   คน
- ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางแกว       32    คน
- ตําแหนงในสวนการคลังฯ             5   คน
- ตําแหนงในสวนโยธาฯ              6   คน
- ตําแหนงในสวนสาธารณสุขฯ             2   คน
- ตําแหนงในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ             2   คน
(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา            10   คน
- มธัยมศึกษา                        8   คน
- ปวช. / ปวส.             8   คน
- ปริญญาตรี                        17   คน
- สงูกวาปรญิญาตรี                         -    คน
(3) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล

รายได ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

(บาท)

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

(บาท)

ปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

(บาท)

องคการบริหารสวนตําบลจดัเก็บเอง 2,626,734.08 5,474,255.32 2,797,013.41

สวนราชการตาง ๆ  จัดเก็บให  12,774,199.17 13,927,094.17 19,675,268.88

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล  - - -

อดุหนุนทั่วไป 7,863,740.78 8,262,622 9,509,243.00

อดุหนุนเฉพาะกิจ - - 1,596,000.00

รวม    23,264,674.03 27,663,971.49 33,577,525.29

ศกัยภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
(1)  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล          20  คน
- จํานวน  คณะผูบริหารฯ               4  คน
- จํานวนสมาชิกสภา อบต.             20  คน
(2)  ระดับการศึกษาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
- ประถมศึกษา             13  คน
- มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา             4  คน
- ปริญญาตรี              3  คน
- สงูกวาปริญญาตรี              -   คน
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ศกัยภาพของชุมชนและพ้ืนที่
-  ประชากรมีทีอ่ยูอาศยัและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  ชุมชนมีแนวโนมจะขยายตัวเปนชุมชนเมือง  มีการเกิด

ขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม  เน่ืองจากเปนเขตที่ไดประกาศใหเปนเขตอุตสาหกรรมและอยูในเขตผังเมืองรวม  เปนเขตควบคุม
การกอสราง  พ้ืนที่ของตําบลเปนที่ราบลุมติดชายฝงทะเล  ซึ่งมีการตกตะกอนทับถม  เมื่อนํ้าทะเลลดลงเต็มที่จะมพ้ืีนดินยื่นไปใน
ทะเลกินเน้ือที่กวาง  ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยและเกิดของสัตวทะเลจําพวกหอยชนิดตาง ๆ  เปนแหลงอาหารและสรางรายไดของ
ประชาชนในพ้ืนที่  มีศกัยภาพสามารถที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติได
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     สวนท่ี  3

ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา
1.   การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ

1) ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหดีขึ้น  จัดใหมกีารรวมกลุมของเกษตรกร
2) สนับสนุน – สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมในชวงฤดูที่วางจากการทํานาเกลือและอาชีพอื่น  เชน 

ประมง  รับจาง  เปนตน
3) ประสานงานขอความรวมมอืหรืองบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของในการใหความชวยเหลือตาม
กําลังความสามารถของแตละหนวยงาน

4) สงเสริม  สนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของราษฎร  เชน  เงินทุน  วิทยากร  การจดัหาตลาด
2.    การดําเนินงานดานสังคม

1) ใหความรูกับประชาชนในเรื่องคุณภาพชีวิตความเปนอยู
2) ใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาส  ผูทุพลภาพ  เด็กดอยโอกาส  เด็กกําพรา  คนชรา ผูปวยโรคเอดส
3) สงเสริมใหประชาชนมีคณุภาพ  จริยธรรม  โดยการทําบุญตักบาตรเขาวัดฟงธรรม  รักษาศีลในโอกาสตาง 
ๆ 

4) จดัหาสถานที่สาํหรับจัดเปนลานกีฬาเพ่ือใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนไดใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย 
และทํากิจกรรมตาง ๆ  จดัการแขงขันกีฬาประจําปและในโอกาสตาง ๆ

5) อบรมสมัมนาใหเยาวชนรูถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด  รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือปราบ
ปรามยาเสพติดใหไดผลอยางจริงจงั

6) จดัต้ังศูนยกีฬาประจําหมูบาน/ตําบล  และสนับสนุนอุปกรณกีฬา
7) การดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.   การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1) การสรางถนนเขาหมูบาน  ถนนเช่ือมระหวางหมูบาน  สรางสะพานขามลําคลอง  ขยายถนน  สะพาน 

ซอมถนนและสะพานที่ชํารุด
2) ขดุลอกคูคลอง  แพรกสาธารณะ
3) ขยายเขตไฟฟาใหทัว่ถึงและครอบคลุมพ้ืนที่
4) ติดต้ังไฟฟาแสงสวางสาธารณะในจุดที่ยังไมทั่วถึงใหครอบคลุม
5) เจาะบอบาดาล  สรางหอถังสงนํ้าประปาหมูบาน
6) วางทอเมนประปาใหทัว่ถึง
7) ซอมแซมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ



-9-

4.   การดําเนินงานดานแหลงนํ้า
1) แกไขปญหาน้ําบาดาลท่ีมรีสเค็ม
2) ปรับปรุง  ซอมแซม  ประปาหมูบาน  เชน  บอบาดาล  หอถังประปา  ทอเมนประปา

5.   การดําเนินงานดานสาธารณสุข
1) สงเสริมอบรมใหแมบานตระหนักถึงความสําคัญในการเลี้ยงดูเด็กเล็กใหมีการพัฒนาการที่สมบูรณ  การ
ดูแลรักษาบานเรือนใหสะอาด

2) ประชาสัมพันธ/อบรมใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจดานโภชนาการ
3) ขยายบริการดานการรักษาพยาบาลใหทั่วถึงครอบคลุม
4) จดัหาบริการดานสุขภาพอนามัยใหกับผูสงูอายุ  และเด็กกอนวัยเรียน
5) ใหมกีารปองกันและระงับโรคติดตอ

6.  การดําเนินงานดานการเมืองการบริหาร
1) สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน  ตลอดจนใหประชาชนมีความรูความเขาใจใน
ระบอบประชาธิปไตย

2) จดัหาอุปกรณที่ทนัสมัยใหเพียงพอ  เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว
3) สงเสริมการจัดฝกอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
4) สรางหอกระจายขาวในหมูบานที่ยังไมมี  เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
5) จดัใหมกีารประชาคมตําบล  หมูบานอยางสม่ําเสมอ
6) อุดหนุน/สนับสนุนสวนราชการ  สาํหรับกิจการในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

7.   การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1) จดัสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุน  ชวยเหลือสถานศึกษาในทองถ่ิน
2) สงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง  เห็นความสําคญัดานการศึกษาของบุตรหลาน  และสงใหเรียนในช้ันที่
สงูขึ้นจากการศึกษาภาคบังคับ

3) รณรงคสงเสริมใหประชาชนที่ไมรูหนังสือใหมคีวามรูสามารถอานออกเขียนได
4) สนับสนุนดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และการละเลนทองถ่ิน
5) การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดต้ังศนูยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมขึน้ใหพอเพียง
6) ขยายโอกาสทางการศึกษา/จดัต้ังศูนยการเรียนชุมชน
7) จดัสรางที่อานหนังสือพิมพ/ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานใหครอบคลุมทุกหมูบาน
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8.   การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ปลูกปาชายเลนเพ่ิมเติม
2) สรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของปาชายเลนและรวมกันอนุรักษ
3) รณรงคใหประชาชนรวมกันอนุรักษแหลงเพาะพันธุสตัวนํ้าและไมจับสัตวนํ้าในฤดูวางไข
4) ควบคุมไมใหชาวประมงใชเครื่องมือจับสัตวนํ้าที่ไมเหมาะสมเพ่ือไมใหเปนการทําลายสัตวนํ้าที่ไมได
ขนาดหรือสัตวนํ้าตัวออนหรือประเภทที่ไมตองการ

5) กําหนดแนวเขตวางปะการังเทียม  เพ่ือใหเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนํ้าประเภทตาง ๆ
6) กําหนดแนวเขตการประกอบอาชีพประมงใหชัดเจน  เชน  กําหนดเปนเขตเล้ียงหอยแมลงภู  เขตอวนรุน
และสรางความเขาใจใหแตละฝายยึดถือปฏิบัติโดยพิจารณาใหเกิดความเปนธรรม

7) รณรงคใหประชาชนไมทิง้ขยะลงในแมนํ้าลําคลอง  จดัหาเรือเก็บขยะจากบานเรือนประชาชนตามคลอง
สายหลัก

8) จดัคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9) ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผูปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ
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สวนท่ี  4

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

4.1 วิสยัทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางแกว

“ชุมชนนาอยู  อาชีพกาวหนา  การศึกษากาวไกล  ใสใจสิ่งแวดลอม
พรอมวัฒนธรรมและนันทนาการ”

4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางแกว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตร
           (1)   การกอสรางปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเทา ใหมีสภาพดี และไดมาตรฐาน เพ่ือ  การสัญจรที่
                   สะดวก
          (2)   การขุดลอกแพรกสาธารณะที่ต้ืนเขนิเพ่ือการสัญจร การระบายนํ้า การนํานํ้ามาใชเพ่ือการทํานา               
                   เกลือ และเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
           (3)   การพัฒนาระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
           (4)   การพัฒนาระบบประปาหมูบาน ประปาภูมิภาค
           (5)   การขอติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ

2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริม พัฒนา และฟนฟูอาชีพของราษฎร สงเสริมใหกลุมอาชีพ มีการพัฒนาดานการ
แปรรูปผลิตภัณฑเพ่ิมคุณภาพและรายได

แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตร
(1) การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมอาชีพที่มคีวามเหนียวแนนมั่นคง
(2) การสงเสริมการแปรรูปผลผลติเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคา เพ่ิมรายไดแกราษฎร
(3) การสนับสนุนดานเงินทุน วัสดุอุปกรณ การฝกอบรมแกกลุมอาชีพตาง ๆ 

(4) การจดัหาอาชีพเสริมแกเยาวชนระหวางปดภาคเรียนและราษฎรท่ีวางงานตามฤดูกาล
3. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพชีวติ ความเปนอยู สงเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห  

แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตร
(1)  การสนับสนุน/จดักิจกรรมทางสังคม การตอตานยาเสพติด ซึง่เปนตนตอของปญหาอาชาญกรรมและอื่น ๆ 

(2)  การใหความรูดานการระวังรักษาสุขภาพอนามัย
(3)  การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดมีพัฒนาการไดสมวัย สามารถศึกษาตอในระดับที่สงูขึ้นไดอยางเหมาะสม
(4)  การจดัสรางศูนยการเรียนรูชุมชน/จดักิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกราษฎร  พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
(5)  การใหการสงเคราะหแกคนชรา คนพิการ ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาส
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีย่ังยืน และ
     สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตร
(1) การรณรงคสรางจิตสํานึก การจัดคายเยาวชน การจัดอบรมผูนําชุมชน ประชาชน เพ่ือใหมีจติสํานึกและมีสวนรวม
ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(2) การจดักิจกรรมปลูกปาชายเลน ตามพ้ืนที่ชายฝงทะเล และตามแนวลําคลอง
(3) การอนุรักษและฟนฟูแหลงเพาะพันธุสตัวนํ้าตามธรรมชาติ การปองกันการกัดเซาะชายฝง
(4) การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษการจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยว การบริการนัก
      ทองเที่ยวและอื่น ๆ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการสงเสริม
      การนันทนาการ พักผอนหยอนใจและการกีฬา

แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตร
(1) การสงเสริมและจัดกิจกรรม ฟนฟูอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน
(2) การจดัสรางสวนหยอมสวนสาธารณะ เพ่ือการพักผอนหยอนใจ
(3) การจดัสรางสนามกีฬา ประจําหมูบาน/ตําบล สนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแกหมูบานชุมชน และจัดแขงขันกีฬา
ประจําตําบล

4.3  นโยบายการพัฒนาจังหวดัสมุทรสงคราม
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวดั
เปนเมืองแหงอาหารทะเลและผลไมปลอดสารพิษ  ศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทาง

ลําคลองระดับชาติ ดินแดนแหงประชาชนรักถ่ินกําเนิด
เปาประสงคการพัฒนาจงัหวัด
1. รายไดจากภาคประมงและเกษตรเพ่ิมขึ้น 1.5 %

2. อาหารทะเลและผลไมปลอดสารพิษไมนอยกวา รอยละ 95 จากจํานวนตัวอยาง ทีต่รวจสอบ
3. จํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นปละ 3 % รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึน้ปละ 1.5 %

4. อัตราการวางงานของประชาชนวัยแรงงานไมเกิน 1%

5. ชาวสมุทรสงครามพึงพอใจตอการซือ้ของกินของใชผลิตในจงัหวัดไมนอยกวารอยละ 80

6. อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงปละ 5 %

7. ครัวเรือนยากจน (ตามเกณฑ จปฐ.) รอยละ 0 ในป 2548 ยกเวนครัวเรือนดอยโอกาสที่จะไดรับการดูแล
จากหนวยงานของรัฐ

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
(1) การพัฒนาและสงเสริมจงัหวัดใหเปนเมืองอาหารทะเล และผลไมปลอดสารพิษ

λ ควบคุมและยกระดับภาคการประมงใหไดมาตรฐานและปลอดสารพิษ
λ ควบคุมและยกระดับการผลิตผัก/ผลไมปลอดสารพิษ
λ พัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลผลติทางการประมงและเกษตร
λ สงเสริมการตลาดและประชาสมัพันธ
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(2) การพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอน และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทางลําคลอง
λ การพัฒนาการทองเที่ยวทางลําคลอง
λ สงเสริมการตลาดและประชาสมัพันธการทองเที่ยว
λ การเพ่ิมขีดความสามารถของภาคบริการเพ่ือสงเสริมการจางงานและเพิ่มรายได
λ การฟนฟูและอนุรักษสมดุลของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
λ การกําหนดผังเมืองโดยการกําหนดและควบคุมประเภทและพ้ืนที่ของโรงงานอุตสาหกรรม

(3) การปลูกจิตสํานึกใหชาวจงัหวัดสมุทรสงครามรักถ่ินกําเนิด
λ การปลูกจิตสํานึกใหรักและสนับสนุนความเจริญของถ่ินกําเนิด
λ สงเสริมการมีงานทําและเพ่ิมรายไดและการแกไขปญหาความยากจน
λ การสงเสริมการพ่ึงพากันระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
λ การสงเสริมความเปนเมืองนาอยู และความมั่งคงปลอดภัยของประชาชน

4.4 นโยบายการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางแกว
- จดัใหมกีารบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
- รกัษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทัง้กําจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล
- ปองกันและระงับโรคติดตอ
- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
- คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จดัใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และเกษตรกรรม
- จดัใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง
- จดัใหมแีละบํารุงรักษาทางระบายนํ้า
- จดัใหมแีละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
- จดัใหมแีละสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
- สงเสริมใหมีอตุสาหกรรมในครอบครัวจากงานประจํา
- บาํรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- คุมครองดูแลและรักษาทรัพยสนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
- จดัหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนความเปนอยูสขุภาพอนามัย
- ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
- สงเสริมใหมกีารลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
- สงเสริมการทองเที่ยวเพ่ือใหเกิดงานและการกระจายรายไดในจังหวัดและทองถ่ิน
- บาํรุง รักษา ศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
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ส�วน5�� 5

บ�ญร�สง�ปโคงงกาง
��ฒนา

และ
งายละเร�ยดโคงงกางฯ



5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านโคงงสง&าง�'(นฐานกางสาธาง+ปโภค
แนว5างกาง��ฒนาภายใต&กงรบย�5ธศาสตง%
1.1 ก�อสป
างปป�บปป�ง บ�าป�งป�กษา ถนน สะพาน ทางเญ�นเท
าใE
Ð�สภาพญ�และไญ
Ðาตปฐาน เพ&'อกาปส�ญจปท�'สะญวก
1.2 ข�ญลอกคลอง/แพปกสาธาปณะท�'ต&1นเข�น เพ&'อกาปส�ญจป กาปปะบายน1�า กาปน�าน1�าÐาใ⼬
เพ&'อกาปท�านาเกล&อ และเพาะเล�1ยงส�ตว4น1�า
1.3 พ�ฒนาปะบบไฟฟ8าแสงสว�างสาธาปณะ
1.4 พ�ฒนาปะบบ ปปะปาEÐ9�บ
าน ปปะปาภ9Ð�ภาค
1.5 ขอต�ญต�1งโทป<�พท4สาธาปณะ
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         บ�ญร�สง�ปโคงงกาง��ฒนา
แผน��ฒนาสามป0 (�.ศ. 2555 – 2557) 

รงค%กางบง7หางส�วนต9าบลบางแก&ว

ย�5ธศาสตง%

ป0 2555 ป0 2556 ป0 2557 งวม 3 ป0

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

1. กาง��ฒนาด&านโคงงสง&าง�'(นฐานกางสาธาง+ปโภค

1.1 แนวทางกาปก�อสป
าง ปป�บปป�ง บ�าป�งป�กษา ถนน สะพาน ทางเญ�นเท
า ใE
Ð�สภาพ
ญ�และไญ
Ðาตปฐานเพ&'อกาปส�ญจปท�'สะญวก

1.2 แนวทางกาปข�ญลอกคลอง/แพปกสาธาปณะท�'ต&1นเข�น เพ&'อกาปส�ญจปกาปปะบายน1�า 
กาปน�าน1�าÐาใ⼬
เพ&'อกาปท�านาเกล&อ และเพาะเล�1ยงส�ตว4น1�า

1.3 แนวทางกาปพ�ฒนาปะบบไฟฟ8าแสงสว�างสาธาปณะ

1.4 แนวทางกาปพ�ฒนาปะบบปปะปาEÐ9�บ
าน ปปะปาภ9Ð�ภาค 

1.5  กาปขอต�ญต�1งโทป<�พท4สาธาปณะ

26

7

7

5

1

6,785,000

2,980,000

2,700,000

1,300,000

-

21

6

8

8

1

2,940,000

2,400,000

4,080,000

2,600,000

-

29

2

5

3

1

143,240,000

3,000,000

7,600,000

700,000

-

76

15

20

16

3

152,965,000

8,380,000

14,380,000

4,600,000

-

งวม 46 13,765,000 44 12,020,000 40 154,540,000 130  180,325,000

หมายเหต�  จ�านวนงบปปะÐาณท�'ปปากฏเปEนต�วเลขโญยปปะÐาณ
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ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางส�งเสง7ม��ฒนาและกBCนก+ราร��ขรงงาษฎง   ส�งเสง7มให&กล��มราร��ม�กาง��ฒนาด&านกางแปงง+ปผล7ตภ�G%เ�7�มค�ภา�
    และงายได&

แนวทางกาปพ�ฒนาภายใต
กปอบย�ทธ<าสตป4
2.1 ส�งเสป�ÐใE
เก�ญกาปปวÐต�วเปEนกล��Ðอา⼬�พท�'Ð�ควาÐเEน�ยวแน�นÐ�'นคง
2.2 ส�งเสป�Ðกาปแปปป9ปผลผล�ตเพ&'อกาปเพ�'ÐÐ9ลค�า  เพ�'Ðปายไญ
แก�ปาษฎป
2.3 สน�บสน�นญ
านเง�นท�น  ว�สญ�อ�ปกปณ4  กาปᅜIกอบปÐแก�กล��Ðอา⼬�พต�าง ๆ
2.4 จ�ญEาอา⼬�พเสป�Ð  แก�เยาว⼬นปะEว�างปKญภาคเป�ยนและปาษฎปท�'ว�างงานตาÐฤญ9กาล
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บ�ญร�สง�ปโคงงกาง��ฒนา
แผน��ฒนาสามป0 (�.ศ. 2555 – 2557) 

รงค%กางบง7หางส�วนต9าบลบางแก&ว

ย�5ธศาสตง%

ป0 2555 ป0 2556 ป0 2557 งวม 3 ป0

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

2.  ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางส�งเสง7ม��ฒนาและกBCนก+ราร��ขรงงาษฎง  ส�งเสง7มให&  
     กล��มราร��ม�กาง��ฒนาด&านกางแปงง+ปผล7ตภ�G%  เ�7�มค�ค�าและงายได&

    2.1. แนวทางกาปส�งเสป�ÐใE
เก�ญกาปปวÐต�วเปEนกล��Ðอา⼬�พท�'Ð�ควาÐเEน�ยวแน�นÐ�'นคง

    2.2. แนวทางกาปส�งเสป�Ðกาปแปปป9ปผลผล�ตเพ&'อเปEนกาปเพ�'ÐÐ9ลค�า  เพ�'Ðปายไญ
แก�
ปาษฎป   

    2.3.  แนวทางกาปสน�บสน�นญ
านเง�นท�นว�สญ�อ�ปกปณ4กาปᅜIกอบปÐแก�กล��Ðอา⼬�พต�าง ๆ 

    2.4.  แนวทางกาปจ�ญEาอา⼬�พเสป�Ðแก�เยาว⼬นปะEว�างปKญภาคเป�ยนและปาษฎปท�'ว�างงาน 
           ตาÐฤญ9กาล

3

3

5

2

1,300,000

1,100,000

1,400,000

300,000

3

3

5

2

1,300,000

1,100,000

1,400,000

300,000

3

3

5

2

1,300,000

1,100,000

1,400,000

300,000

9

9

15

6

3,900,000

3,300,000

4,200,000

900,000

งวม 13 4,100,000 13 4,100,000 13 4,100,000 39 12,300,000

หมายเหต�  จ�านวนงบปปะÐาณท�'ปปากฏเปEนต�วเลขโญยปปะÐาณ
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ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางยกงะด�บค�ภา�ร�ว7ตความเปJนรย+� ส�งเสง7มกางศKกษา และส�งคมสงเคงาะห%
แนวทางกาปพ�ฒนาภายใต
กปอบย�ทธ<าสตป4

3.1  สน�บสน�น/จ�ญก�จกปปÐทางส�งคÐกาปต�อต
านยาเสพต�ญ MN'งเปEนต
นตอของปOญEาอา⼬ญากปปÐและอ&'น ๆ 
3.2 ใE
ควาÐป9
ญ
านกาปปะว�งป�กษาส�ขภาพอนาÐ�ย
3.3 ส�งเสป�ÐใE
เญPกเยาว⼬นไญ
Ð�พ�ฒนากาปไญ
สÐว�ย สาÐาปถ<Nกษาต�อในปะญ�บท�'ส9งขN1นไญ
อย�างเEÐาะสÐ
3.4 จ�ญสป
าง<9นย4กาปเป�ยนป9
⼬�Ð⼬น/จ�ญก�จกปปÐส�งเสป�Ðกาปเป�ยนป9
แก�ปาษฎป เพ&'อพ�ฒนาไปส9�กาปเป�ยนป9
ตลอญ⼬�ว�ต
3.5 ใE
กาปสงเคปาะE4แก�คน⼬ปา คนพ�กาป ผ9
ปQวยเอญส4 และผ9
ญ
อยโอกาส
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บ�ญร�สง�ปโคงงกาง��ฒนา
แผน��ฒนาสามป0 (�.ศ. 2555 – 2557) 

รงค%กางบง7หางส�วนต9าบลบางแก&ว

ย�5ธศาสตง%

ป0 2555 ป0 2556 ป0 2557 งวม 3 ป0

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

3.  ย�5ธศาสตง%ด&านกาง��ฒนาด&านกางยกงะด�บค�ภา�ร�ว7ต ความเปJนรย+� ส�งเสง7มกาง
ศKกษาและ   ส�งคมสงเคงาะห%

   3.1. แนวทางกาปสน�บสน�น/จ�ญก�จกปปÐทางส�งคÐ กาปต�อญ
านยาเสพต�ญ MN'งเปEนต
นตอ
ของปOญEาอา⼬ญากปปÐและอ&'น ๆ 

3.2 แนวทางกาปใE
ควาÐป9
ญ
านกาปปะว�งป�กษาส�ขภาพอนาÐ�ย

3.3. แนวทางกาปส�งเสป�ÐใE
เญPก เยาว⼬นไญ
Ð�กาปพ�ฒนากาปไญ
สÐว�ยสาÐาปถ<Nกษาต�อ
ในปะญ�บท�'ส9งขN1นไญ
อย�างเEÐาะสÐ

3.4  แนวทางกาปจ�ญสป
าง<9นย4กาปเป�ยนป9
⼬�Ð⼬น/จ�ญก�จกปปÐส�งเสป�Ðกาปเป�ยนป9
แก�
ปาษฎป   
     เพ&'อพ�ฒนาไปส9�กาปเป�ยนป9
ตลอญ⼬�ว�ต

3.5. แนวทางกาปใE
กาปสงเคปาะE4แก�คน⼬ปา คนพ�กาป ผ9
ปQวยเอญส4  ผ9
ญ
อยโอกาส

20 

14

14

30

3

16,280,000

690,000

3,940,000

11,009,300

3,200,000

10

15

11

24

3

3,780,000

690,000

3,140,000

  5,440,000 

3,200,000

12

15

12

21

3

1,540,000

690,000

7,140,000

19,560,000

3,200,000

42

44

37

75

9

21,600,000

20,700,000

14,220,000

36,009,300

9,600,000

งวม 81 35,119,300 63 16,250,000 63 32,130,000       207 83,499,300

หมายเหต�  จ�านวนงบปปะÐาณท�'ปปากฏเปEนต�วเลขโญยปปะÐาณ
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ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางรน�ง�กษ%  กางกBCนก+5ง��ยากงธงงมราต7  และส7�งแวดล&รม5��ย��งย'นและส�งเสง7มกาง5�รงเ5��ยวเร7งรน�ง�กษ%
แนวทางกาปพ�ฒนาภายใต
กปอบย�ทธ<าสตป4
4.1 ปณปงค4สป
างจ�ตส�านNกกาปจ�ญค�ายเยาว⼬น  กาปจ�ญอบปÐผ9
น�า⼬�Ð⼬นปปะ⼬า⼬น  เพ&'อใE
Ð�จ�ตส�านNกและÐ�ส�วนป�วÐในกาปอน�ป�กษ4ทป�พยากปธปปÐ⼬าต�และส�'งแวญล
อÐ
4.2 จ�ญก�จกปปÐปล9กปQา⼬ายเลน  ตาÐพ&1นท�'⼬ายᅜORงทะเลและตาÐแนวล�าคลอง
4.3 กาปอน�ป�กษ4และฟSTนฟ9  แEล�งเพาะพ�นธ�4ส�ตว4น1�าตาÐธปปÐ⼬าต�  กาปป8องก�นกาปก�ญเMาะ⼬ายᅜORง

          4.4.  ส�งเสป�Ðและพ�ฒนา  แEล�งท�องเท�'ยวเ⼬�งอน�ป�กษ4  กาปจ�ญก�จกปปÐญ
านกาปท�องเท�'ยว  กาปบป�กาปน�กท�องเท�'ยวและอ&'น ๆ
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บ�ญร�สง�ปโคงงกาง��ฒนา

แผน��ฒนาสามป0 (�.ศ. 2555 – 2557) 
รงค%กางบง7หางส�วนต9าบลบางแก&ว

ย�5ธศาสตง%

ป0  2555 ป0  2556 ป0  2557 งวม  3  ป0

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

4. ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางรน�ง�กษ%  กางกBCนก+
5ง��ยากงธงงมราต7และส7�งแวดล&รม5��ย��งย'นและ
ส�งเสง7มกาง5�รงเ5��ยวเร7งรน�ง�กษ%

4.1 กาปปณปงค4สป
างจ�ตส�านNกกาปจ�ญค�ายเยาว⼬น 
กาปจ�ญอบปÐผ9
น�าและÐ�ส�วนป�วÐในกาป
อน�ป�กษ4ทป�พยากปธปปÐ⼬าต�และส�'งแวญล
อÐ

4.2 แนวทางกาปจ�ญก�จกปปÐปล9กปQา⼬ายเลนตาÐ
พ&1นท�'⼬ายᅜORงทะเลและตาÐแนวล�าคลอง

4.3 แนวทางกาปอน�ป�กษ4และฟSTนฟ9แEล�งเพาะ
พ�นธ�4ส�ตว4น1�าตาÐธปปÐ⼬าต�  กาปป8องก�นกาป
ก�ญเMาะ⼬ายᅜORง

4.4. แนวทางกาปส�งเสป�Ðและพ�ฒนาแEล�งท�อง
เท�'ยว  เ⼬�งอน�ป�กษ4  กาปจ�ญก�จกปปÐญ
านกาป
ท�องเท�'ยว     กาปบป�กาปน�กท�องเท�'ยวและอ&'น 
ๆ

8

2

2

14

230,000

100,000

400,000

2,520,000

7

2

2

13

210,000

100,000

400,000

2,035,000

7

2

2

12

210,000

100,000

400,000

1,035,000

22

6

6

39

650,000

300,000

1,200,000

5,590,000

งวม 26 3,250,000 24 2,745,000 23 1,745,000 73 7,740,000

      หมายเหต�  จ�านวนงบปปะÐาณท�'ปปากฏเปEนต�วเลขโญยปปะÐาณ
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5.  ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางรน�ง�กษ%ปงะเ��  ว�ฒนธงงม  ภ+ม7ปLญญา5&รงM7�นและกางส�งเสง7มน�น5นากาง  ��กผ�รนหย�รนใจและกางก�ฬา
แนวทางกาปพ�ฒนาภายใต
กปอบย�ทธ<าสตป4
5.1 ส�งเสป�Ðและจ�ญก�จกปปÐกาปฟSTนฟ9  อน�ป�กษ4ปปะเพณ�ว�ฒนธปปÐ  ภ9Ð�ปOญญาท
องถ�'น
5.2 จ�ญสป
างสวนEย�อÐ  สวนสาธาปณะ  เพ&'อกาปพ�กผ�อนEย�อนใจ
5.3 จ�ญสป
างสนาÐก�ฬาปปะจ�าEÐ9�บ
าน/ต�าบล  สน�บสน�นอ�ปกปณ4ก�ฬาใE
แก�EÐ9�บ
าน  ⼬�Ð⼬นและจ�ญกาปแข�งข�นก�ฬาปปะจ�าต�าบล
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บ�ญร�สง�ปโคงงกาง��ฒนา
แผน��ฒนาสามป0 (�.ศ. 2555 – 2557) 

รงค%กางบง7หางส�วนต9าบลบางแก&ว

ย�5ธศาสตง%

ป0  2555 ป0  2556 ป0  2557 งวม  3  ป0

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

5. ย�5ธศาสตง%กาง��ฒนาด&านกางรน�ง�กษ%ปงะเ��   
   ว�ฒนธงงม  ภ+ม7ปLญญา5&รงM7�นและกางส�งเสง7มกาง  
   น�น5นากาง  ��กผ�รนหย�รนใจและกางก�ฬา

5.1. แนวทางกาปส�งเสป�Ðและจ�ญก�จกปปÐกาปฟSTนฟ9 
อน�ป�กษ4ปปะเพณ�  ว�ฒนธปปÐ  ภ9Ð�ปOญญาท
อง
ถ�'น

5.2. แนวทางกาปพ�ฒนา  กาปจ�ญสป
างสวนEย�อÐ
สาธาปณะเพ&'อกาปพ�กผ�อนEย�อนใจ

5.3. แนวทางกาปพ�ฒนากาปจ�ญสป
างสนาÐก�ฬา
ปปะจ�าEÐ9�บ
าน/ต�าบล  สน�บสน�นอ�ปกปณ4ก�ฬา
ใE
แก�EÐ9�บ
าน⼬�Ð⼬นและจ�ญแข�งข�นก�ฬาปปะจ�า
ต�าบล

20

3

5

1950,000

800,000

1,850,000

19

3

10

1,900,000

600,000

11,650,000

21

3

5

2,500,000

600,000

1,850,000

60

9

20

6,350,000

2,000,000

15,350,000

งวม 28 4,600,000 32 14,150,000 29 4,950,000              89 23,700,000

      หมายเหต�  จ�านวนงบปปะÐาณท�'ปปากฏเปEนต�วเลขโญยปปะÐาณ
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5ธศาสตง%

ป0  2555 ป0  2556 ป0  2557 งวม  3  ป0

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

จ9านวน
โคงงกาง

งบปงะมา
จ9านวน

โคงงกาง
งบปงะมา

1. ย�ทธ<าสตป4กาปพ�ฒนาญ
านโคปงสป
างพ&1นฐานกาป
   สาธาปณ9ปโภค

46 13,765,000 44 12,020,000 40  154,740,000 130 180,525,000

2. ย�ทธ<าสตป4กาปพ�ฒนาญ
านกาปส�งเสป�Ðพ�ฒนาและ
   ฟSTนฟ9อา⼬�พของปาษฎป  ส�งเสป�ÐใE
กล��Ðอา⼬�พÐ�กาป
   พ�ฒนาญ
านกาปแปปป9ปผล�ตภ�ณ54  เพ�'Ðค�ณค�าและ
   ปายไญ


13 4,100,000 13 4,100,000              13    4,100,000 39 12,300,000

3. ย�ทธ<าสตป4กาปพ�ฒนาญ
านกาปยกปะญ�บค�ณภาพ⼬�ว�ต 
   ควาÐเปEนอย9� ส�งเสป�Ðกาป<Nกษาและส�งคÐสงเคปาะE4

81 35,119,300 63 16,250,000 63 32,130,000 207 83,499,300

4. ย�ทธ<าสตป4กาปพ�ฒนาญ
านกาปอน�ป�กษ4  กาปฟSTนฟ9
   ทป�พยากปธปปÐ⼬าต�และส�'งแวญล
อÐท�'ย�'งย&นและส�ง
เสป�Ð 
   กาปท�องเท�'ยวเ⼬�งอน�ป�กษ4

26 3,250,000 24 2,745,000 23 1,745,000 73 7,740,000

5. ย�ทธ<าสตป4กาปพ�ฒนาญ
านกาปอน�ป�กษ4ปปะเพณ�   
   ว�ฒนธปปÐ  ภ9Ð�ปOญญาท
องถ�'นและกาปส�งเสป�Ðกาป  
   น�นทนากาป  พ�กผ�อนEย�อนใจและกาปก�ฬา

28 4,600,000 32 14,150,000 29 4,950,000             89    23,700,000

งวม 194 60,834,300 176 49,265,000 168 197,665,000            538 307,564,300

      หมายเหต�  จ�านวนงบปปะÐาณท�'ปปากฏเปEนต�วเลขโญยปปะÐาณ



รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     1    ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านโครงสร)างย/0นฐานการสาธารเ35โภค

1.1.  แนวทางการย�ฒนา  ร�อสน�างปน�บปนง บ�านงน�รษา ถนน สะพาน ทางเด�นเท�าใว�ะ�สภาพด�และได�ะาตนฐาน เพ"#อรานส�ญจนท�#สะดวร

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
1. ยรนะด�บถนน คสล.ปลายคลองบางแร�ว

(ะ.1)
เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน
คะนาคะได�สะดวร
นวดเน/ว

เสน�ะยางเอสก1ลท2ต�รคอนรน�ต
รว�าง 4.00 เะตน ไวล�ถนนว�นคลร
ข�างละ 0.50 เะตน นะยะทาง 400 เะตน

- 600,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป –ะาได�
สะดวร

ส�วนโยธาฯ

2. ร�อสน�างถนนทางเด�นเท�า คสล. เล�ยบคลอง
บางปนะจ�นต2 (ะ.1)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างถนนทางเด�นเท�า 
คสล. เล�ยบคลองบางปนะจ�นต2

- 200,000
(งบ อบต.)

- ” ”

3. ร�อสน�างถนน คสล.  ซ.ปนะท�ปทอง (ะ.1) ” ด�าเน�นรานร�อสน�างถนน คสล.   รว�าง 
4.00  เะตน
วนา         0.15  เะตน
นะยะทาง  50.00  เะตน

300,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- - ” ”

4. ร�อสน�างถนน คสล. เช"#อะทางนถไก (ะ.1) ” ร�อสน�างปน�บปนงถนน คสล. 
พ"Dนท�# 24 ตานางเะตน 

- 300,000
(งบ อบต/

เง�นอดวนน

- ” ”

5. ร�อสน�างถนนลาดยางบน�เวณปลายคลอง
บางแร�ว (ะ.1)

” ร�อสน�างถนน คสล.              ขนาด
รว�าง 4.00 เะตน             ส.งเฉล�#ย 0.30 
เะตน 
นะยะทางยาว 400 เะตน

- 300,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ” ”

6. ยรนะด�บถนนพน�อะเสน�ะยางแอสก1ลท2ต�ร 
คอนรน�ต ถนนเฉล�ะพนะเร�ยนต� (ะ.2)

” ด�าเน�นรานเสน�ะยางแอสก1ลท2ต�ร 
คอนรน�ต ขนาดรว�าง 5.00 เะตน
ส.งเฉล�#ย 0.50. เะตน
 นะยะทางยาว 1,000 เะตน

- 2,000,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
7. ยรนะด�บถนน คสล. บน�เวณว�วถนน ซอย

ปนะปา (ะ.3)
เพ"#อใว�ปนะชาชนใน

วะ.�บ�าน
ะ�ถนนใช�ในรานคะนาคะ
ได�สะดวรนวดเน/ว

ยรนะด�บถนน คสล.บน�เวณ 
ซ.ปนะปา 
(ะ.3) ขนาด รว�าง 5.00 เะตน นะยะ
ทางยาว 40.00 เะตน 

200,000
(งบ อบต.)

- - ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป –ะาได�

สะดวร

ส�วนโยธาฯ

8. ร�อสน�างถนน คสล. ทางเข�าั.นย2พ�ฒนาเด/ร
เล/ร บ�านล�ดระปK (ะ.4)

” ถนน คสล. รว�าง 5.00 เะตน     วนา 
0.15 เะตน
นะยะทาง  35.00  เะตน

- -   200,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

9. ร�อสน�างอาคาน อปพน.อบต.บางแร�ว ช�Dน
เด�ยวบน�เวณ สะพานต�างนะด�บเข�าเะ"องi1ง
ไปจ�งวว�ดเพชนบน�

เพ"#อใว�เปNนั.นย2รลาง
น�รษาควาะปลอดภ�ยใน
ช�ว�ตและ
ทน�พย2ส�น,แนะน�าข�อะ.ล
รานท�องเท�#ยวในจ�งวว�ด

อาคานช�Dนเด�ยว ตาะแบบองค2ราน
บน�วานส�วนต�าบลบางแร�ว

- - 2,200,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

ปนะชาชนได�น�บควาะ
ปลอดภ�ยในช�ว�ตและ
ทน�พย2ส�นพน�อะเปNน
ข�อะ.ลรานท�องเท�ยว

”

10. ร�อสน�างถนน คสล. พน�อะวางท�อนะบายนD�า 
บน�เวณเย"Dองบ�านนายนน�นทน2  ป1Oนชะวา 
(ะ.4)

เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน

คะนาคะได�สะดวร
นวดเน/ว

ลงว�นคลรบดอ�ดแน�น, ร�อสน�างถนน 
คสล. รว�าง 4.00 เะตน วนา 0.15 เะตน 
นะยะทาง 50.00 เะตน พน�อะวางท�อ 
คสล. Ø 0.40 เะตน

- 200,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป –ะาได�

สะดวร

”

11. ยรนะด�บถนนพน�อะเสน�ะยางแอสก1ลท2ต�ร 
คอนรน�ต ถนนเฉล�ะพนะเร�ยนต� (ะ.4)

” ด�าเน�นรานลงว�นคลรบดอ�ดแน�น 
รว�าง 5.00 เะตน วนา 0.40 เะตน 
เสน�ะยางแอสก1ลท2ต�รคอนรน�ต วนา
0.05 เะตน นะยะทาง 200.00 เะตน 

- 800,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ” ”

12. ยรนะด�บถนนพน�อะเสน�ะยางแอสก1ลท2ต�ร 
คอนรน�ต ถนนบางบ�อ – ปาระาบ บน�เวณ
วน�าสถาน�อนาะ�ยบ�านปาระาบ (ะ.4, 5)

” เสน�ะว�นคลรวนา 0.80 เะตน ป.ยาง
แอสก1ลท2ต�รคอนรน�ตวนาเฉล�#ย 
0.05 เะตน     นะยะทาง 1,400.00 
เะตน

- - 4,500,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน

” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

13. ร�อสน�างถนนi1Oงตนงข�าะบ�านs.�ใวญ�บ�าน
 (ะ.4)

เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน
คะนาคะได�สะดวร
นวดเน/ว

ร�อสน�างถนน ตาะแบบองค2ราน
บน�วานส�วนต�าบลบางแร�ว

-    300,000
(งบ อบต.)

- ปนะชาขนและ
น�รเน�ยนสาะานถเด�น
ทางได�สะดวรนD�าไะ�
สาะานถท�วะถRง

ส�วนโยธาฯ

14. ร�อสน�างถนน คสล.  ทางเข�าัาลแะ�แร�
 (ะ.5)

” ด�าเน�นรานร�อสน�าง ถนน คสล. 
รว�าง        4.00  เะตน
วนา         0.15  เะตน
นะยะทาง 50.00  เะตน

350,000
(งบ อบต.)

- - ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป-ะา และ
ขนส�งส�นค�าเรษตนได�
สะดวร

”

15. ยรนะด�บถนน คสล. บน�เวณวน�าโบสถ2ว�ด
บางบ�อ (ะ.5)

” ด�าเน�นรานยรนะด�บถนน คสล. 
รว�าง 4.00 เะตน วนา 0.15 เะตน 
นะยะทาง 40.00 เะตน

- - 240,000
(งบ อบต./

เง�น
อดวนน)

” ”

16. ร�อสน�างถนน คสล. บน�เวณบ�านนาง
บ�าเพ/ญ  ฉายัน� (ะ.5)

” ด�าเน�นรานยรนะด�บถนน คสล. 
รว�าง 5.00 เะตน วนา 0.15 เะตน 
นะยะทาง 45.00 เะตน

- 300,000
(งบ อบต./

เง�น
อดวนน)

- ” ”

17. อดวนนงบปนะะาณใว�คณะรนนะราน
วะ.�บ�านส�าวน�บยรนะด�บพ"Dนัาลเจ�าอาะ�า
(ะ.9)

” ด�าเน�นรานถะพ"Dนด�วยล.รล�ง 
พน�อะ
เทคอนรน�ตเสน�ะเวล/ร

- - 250,000
(งบ อบต./

เง�น
อดวนน)

” ”
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�-                   โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
18. ร�อสน�างถนนล.รน�ง  บน�เวณเล�ยบคลอง 3 

พน�อะสะพาน คสล.ข�าะคลองวะ"#นวาญ 
(ะ.6)

เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน

คะนาค
ได�สะดวรนวดเน/ว

ด�าเน�นรานร�อสน�างถนนล.รน�ง  รว�าง 
5.00  เะตน  นะยะทาง 1,500  เะตน 
พน�อะสะพาน คสล. ขนาด  7.00 x 
30.00  เะตน

- - 7,100,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน

ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป-ะาขนส�ง
ส�นค�าเรษตนได�สะดวร

ส�วนโยธาฯ

19. อดวนนงบปนะะาณใว�คณะรนนะราน
วะ.�บ�านส�าวน�บยรนะด�บพ"Dนัาลเจ�าพ�อ
เซ�ยนซ"อ (ะ.6)

เพ"#อปTองร�นนD�าท�วะข�ง ด�าเน�นรานถะพ"Dนด�วยล.รลน�ง พน�อะ
เทคอนรน�ตเสน�ะเวล/ร

250,000
(งบ อบต.)

- - นD�าทะเลไะ�ท�วะข�ง
ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวร

”

20. ร�อสน�างถนนเล�ยบทางนถไก (ะ.6),(ะ.7) เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน
คะนาคะได�สะดวร
นวดเน/ว

ด�าเน�นรานร�อสน�างถนนล.รน�งรว�าง 
5.00  เะตน นะยะทางปนะะาณ 
4,680.00  เะตน

- - 5,000,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป –ะา ขนส�ง
ส�นค�าเรษตนได�สะดวร

”

21. ร�อสน�างถนนแอสก1ลท2ต�รคอนรน�ต บน�เวณ
เล�ยบคลองสองi1Oงตะว�นออร (ะ.6)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างถนนแอสก1ลท2
ต�รคอนรน�ต 
ขนาดรว�าง  5.00  เะตน
วนา 0.05 เะตน 
นะยะทาง 2,500.00  เะตน

-        - 3,000,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

22. ร�อสน�างถนนทางเด�นเท�า คสล.  เข�าวะ.�บ�าน 
บน�เวณถนนชายทะเล ถRงบน�เวณบ�าน
นายบญเร�ด  ะ�งรนวงษ2 (ะ.6 )

” ด�าเน�นรานร�อสน�างทางเด�นเท�า คสล. 
ขนาดรว�าง 1.50  เะตน  
นะยะทาง  300.00  เะตน

350,000
(งบ อบต./
เง�นอดวนน)

- ” ”

23. ร�อสน�างถนนล.รน�ง เล�ยบทางนถไก i1Oงลาด
ใวญ� (ะ.6)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างถนนล.รน�ง ขนาด
รว�าง  4.00  เะตน
นะยะทางปนะะาณ  350.00  เะตน

- 1,300,000
(งบ อบต.)

- ” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
24. ร�อสน�างถนนท�ายวะ.�บ�านโนงกUนและถนน

วล�งว�ดบางแร�ว เช"#อะร�บถนนชะชนย�านช"#อ 
(ะ.7)

เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน
คะนาคะได�สะดวร
นวดเน/ว

ด�าเน�นรานร�อสน�างถนน ตาะแบบ
องค2รานบน�วานส�วนต�าบลบางแร�ว

350,000
(งบ อบต.)

- ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป –ะา ขนส�ง
ส�นค�าเรษตนได�สะดวร

ส�วนโยธาฯ

25. ร�อสน�างสะพานและถนนน�ะคลอง พน�อะ
เข"#อน บน�เวณคลองย�านซ"อ

” ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพานและถนน
น�ะคลอง พน�อะเข"#อน ควาะยาว 2,000 
เะตน 

- - 16,000,000
(งบ อบต/

เง�นอดวนน)

” ”

26. ร�อสน�างถนน คสล. บน�เวณชะชนบางปนะจ�น
ต2 ข�างบน�ษ�ท อดะช�ย (ะ.7)

” ถนน คสล.รว�าง 2.00 เะตน ส.ง 0.15 
เะตน  นะยะปนะะาณ 280 เะตน

- 360,000
(งบ อบต.)

- ” ”

27 ร�อสน�างถนนเข�าวะ.�บ�านถRงแพนรต�นไทน 
(ะ.8)

”  ถนนล.รน�งบดอ�ดแน�น             รว�าง 
5.00 เะตน ส.ง 1.50  เะตน
นะยะทางปนะะาณ  245  เะตน

- - 1,200,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

28 ร�อสน�างถนน คสล. บน�เวณวน�าัาลา
เอนรปนะสงค2ปนะจ�าวะ.�บ�าน (ะ.8)

” - ถะล.รน�ง                        รว�าง  6.00 
เะตน ส.ง  0.50  เะตน
- ร�อสน�างถนน คสล                 รว�าง 
5.00 เะตน วนา 0.15 เะตน   นะยะทาง
ปนะะาณ  40 เะตน

- 500,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ” ”

29 ร�อสน�างถนน AC บน�เวณซอยเน"องสข (ะ.8) ” ถนน AC รว�าง 5.00 เะตน ยาว 
1,030 เะตน วนา 0.05 เะตน นะยะทาง
ปนะะาณ  3,000 เะตน

- 1,300,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

30 เสน�ะs�วแอสก1ลท2ต�รอนรน�ต ถนน ะ.6 
เช"#อะ ะ.9 (ะ.6 – ะ.9)

เพ"#อใว�ปนะชาชนใน
วะ.�บ�านะ�ถนนใช�ในราน
คะนาคะได�สะดวร
นวดเน/ว

ลาดยางแอสก1ลท2ต�รคอนรน�ต 
รว�าง  7.00  เะตน วนา 0.05 เะตน
นะยะทางปนะะาณ  2,300. เะตน

- - 5,000,000
(งบ อบต./

เง�น
อดวนน)

ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน

ส�ญจนไป –ะา ขนส�ง
ส�นค�าเรษตนได�

สะดวร

ส�วนโยธาฯ

31 ร�อสน�างถนนแอสก1ทล2ต�รคอนรน�ต สาย
เล�ยบคลอง 1  (ะ.9)

” ถนนแอสก1ทล2ต�รคอนรน�ต 
รว�าง  5.00 เะตน วนา 0.05  เะตน  
นะยะทางปนะะาณ   550.00  เะตน

- 700,000
(งบ อบต./

เง�น
อดวนน)

- ” ”

32 ร�อสน�างถนน คสล. บน�เวณสถาน�อนาะ�ย
ต�าบลบางแร�ว (ะ.9)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างถนน คสล.
รว�าง 2..50  เะตน ยาว 60.00 เะตน
ส.ง 0.50 เะตน 
นะยะทางปนะะาณ  30.00  เะตน

    800,000
 (งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- - ” ”

33 ร�อสน�างถนนs�วล.รน�ง แะ�รลอง – ท�าจ�น 
(ะ.2,4,5,6,7,9)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างถนนs�วล.รน�ง 
รว�าง 6.00  เะตน ส.ง 0.50 เะตน
นะยะทางปนะะาณ  10,500.00 
เะตน

- - 20,000,000
(งบ อบต./

เง�น
อดวนน)

” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
34 วางแs�นป.นทางเด�นเท�า (ะ.1 - 10) เพ"#อใว�ปนะชาชนใน

วะ.�บ�านะ�ถนนทางเด�นเท�า
ใช�ในรานคะนาคะได�
สะดวรนวดเน/ว

วางแs�นป.น ขนาด 0.50x0.60 เะตน 
วนา 0.07 เะตน  
จ�านวน  7,000  แs�น ได�แร�
- ะ.1      จ�านวน    500  แs�น
- ะ.2      จ�านวน    500  แs�น
- ะ.3      จ�านวน    500  แs�น
- ะ.4      จ�านวน  1,000  แs�น
- ะ.6      จ�านวน  1,000  แs�น
- ะ.7      จ�านวน  1,500  แs�น
- ะ.8      จ�านวน  1,000  แs�น
- ะ.9      จ�านวน   500   แs�น
- ะ.10     จ�านวน   500   แs�น

1,120,000
 (งบ อบต./
เง�นอดวนน

- - ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะใช�ในราน
ส�ญจนไป –ะา

ส�วนโยธาฯ

35 ปน�บปนง/ซ�อะแซะ ถนน, ไวล�ถนน,
คอสะพาน  ภายในต�าบล (ะ.1 - ะ.10)

เพ"#อใว�ะ�ถนนและสะพาน
ส�าวน�บปนะชาชนใว�
ส�ญจนไป-ะาได�สะดวร 
ปลอดภ�ย

ด�าเน�นรานปน�บปนง/ซ�อะแซะ
ถนน,ไวล�ถนน,คอสะพานภายใน
ต�าบล

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรและเร�ดควาะ
ปลอดภ�ย ในรานส�ญจน 
ไป-ะา

”

36 ปน�บปนง/ซ�อะแซะปTายซ�ะเฉล�ะพนะเร�ยนต� 
(ะ.2)

เพ"#อใว�ปนะชาชนท�#ส�ญจน
เข�าออรจารปารซอยเว/น
ช�ดเจน

ด�าเน�นรานปน�บปนง/ซ�อะแซะปTายซ�ะ
เฉล�ะพนะเร�ยนต�

200,000
(งบ อบต.)

- - ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจนเข�า
ออร

”

37 ขยายสะพาน คสล. ข�าะแพนรลงส�านวย (ะ.3) ” ด�าเน�นรานขยายสะพานท�อ คสล.
ข�างละ 1.00 เะตน 

200,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

-       - ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรและเร�ดควาะ
ปลอดภ�ย ในรานส�ญจน 
ไป-ะา

”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
38 ขยายสะพาน คสล. ข�าะแพนรลงเช"Dอ (ะ.3) เพ"#อใว�ะ�สะพานส�าวน�บ

ปนะชาชนใว�ส�ญจนไป-
ะาได�สะดวร ปลอดภ�ย

ด�าเน�นรานขยายสะพานท�อ คสล.
ข�างละ 1.00 เะตน

200,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- - ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจน 
และรานขนถ�ายส�นค�า

ส�วนโยธาฯ

39 ยรนะด�บถนนเฉล�ะพนะเร�ยนต� (ะ.3) ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรปลอดภ�ย ในราน
ส�ญจน

ด�าเน�นรานร�อสน�างยรนะด�บถนน
เฉล�ะพนะเร�ยต� รว�าง 5.00 เะตน 
วนา 0.05 เะตน นะยะทางยาว
100.00 เะตน

    200,000
   (งบ อบต./
 เง�นอดวนน)

- - ลดป1ญวารานเร�ดนD�า
ท�วะข�ง

”

40 ร�อสน�างสะพาน คสล.ข�าะคลองล�ดระปK 
(ะ.4) (บน�เวณบ�านs.�ใวญ�สภาวด� นพแร�ว)

” ด�าเน�นรานร�อสน�าง สะพาน คสล. 
ข�าะคลองล�ดระปK
ขนาด  7.00 x 30.00  เะตน

- - 3,000,000
(งบ อบต. /

เง�นอดวนน)

ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจน
ไป-ะาและรานขนถ�าย
ส�นค�า

”

41 ร�อสน�างสะพาน คสล.ข�าะคลองบางบ�อ วะ.� 5 
เช"#อะ วะ.� 10 

” ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพาน คสล. 
ข�าะคลองบางบ�อ
ขนาด 8.00 x 80.00 เะตน

- 9,000,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ” ”

42 ร�อสน�างสะพานท�าเท�ยบเน"อ (ะ.6) ” ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพาน คสล. 
พน�อะท�าเท�ยบเน"อ

- - 10,000,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

43 ร�อสน�างสะพานลอยข�าะถนนพนะนาะ 2 
(ะ.6)

เพ"#อใว�ะ�สะพานลอย
ส�าวน�บปนะชาชนใช�
ส�ญจนไป-ะาได�สะดวร
ปลอดภ�ย

ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพานลอยข�าะ
ถนนพนะนาะ 2  บน�เวณปารทาง
เข�าวะ.� 6

- - 10,000,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจน
ไป-ะา ลดอบ�ต�เวต

”

44 วางท�อนะบายนD�า ปารทางเข�า วะ.� 6 จนถRง
คลอง 2 

เพ"#อใว�สาะานถนะบายนD�า
ได�อย�างะ�ปนะส�ทธ�ภาพ

ด�าเน�นรานวางท�อนะบายนD�า ขนาด Ø
0.40 เะตน นะยะทางนวะ 60.00 เะตน

300,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- - ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจน
ไป-ะา

”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
45 ปน�บปนง/คอสะพาน และถนนบน�เวณวล�งว�ด

บางแร�ว (ะ 7)
เพ"#อใว�ะ�สะพานส�าวน�บ
ปนะชาชนใว�ส�ญจนไป-
ะาได�สะดวร ปลอดภ�ย

ด�าเน�นรานปน�บปนง/คอสะพาน และ
ถนนบน�เวณวล�งว�ดบางแร�ว

- 50,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจน
ไป-ะา

ส�วนโยธาฯ

46 ปน�บปนงสะพาน บน�เวณทางเข�าวะ.�บ�านโนง
กUน (ะ.7)

” ด�าเน�นรานปน�บปนงสะพาน 50,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- - ” ”

47 ร�อสน�างสะพาน คสล. บน�เวณวน�าสถาน�
อนาะ�ยต�าบลบางแร�ว (ะ.9)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพาน คสล.
ขนาดรว�าง  6.00 เะตน  
ยาว  12.00  เะตน

- - 1,500,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

48 ร�อสน�างสะพาน คสล. บน�เวณคลองสอง 
เช"#อะเขตต�าบลนาโคร จ�งวว�ดสะทนสาคน

” ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพาน คสล. 
ขนาดรว�าง 6.00  เะตน  
ยาว 12.00 เะตน

- - 1,500,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

49 ร�อสน�างสะพาน คสล. ข�าะแพนร วล�งัาลเจ�า
อาะ�า (ะ.9) 

” ด�าเน�นรานร�อสน�างสะพาน คสล.
ขนาดรว�าง  4.00  เะตน
ยาว  10.00  เะตน

700,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- - ” ”

50 ร�อสน�างท�อนะบายนD�า เล�ยบถนนเข�าวะ.�บ�าน 
และบน�เวณบ�านนายเข�ยว (ะ.1)

เพ"#อใว�สาะานถนะบายนD�า
ได�อย�างะ�ปนะส�ทธ�ภาพ

ด�าเน�นรานร�อสน�างท�อนะบายตาะ
แบบองค2รานบน�วานส�วนต�าบล
บางแร�ว

- 200,000
(งบ อบต.)

- ลดป1ญวารานเร�ดนD�า
ท�วะข�ง

”

51 ปน�บปนง/ซ�อะแซะ ลอรท�อนะบายนD�า
ซอยแนงงาน, ซอยล.รแร�ว,  (ะ.2)

” ด�าเน�นรานปน�บปนงซ�อะแซะวางท�อ
นะบายนD�า คสล.
นะยะทางนวะ 1,360  เะตน 

60,000
(งบ อบต.)

- - ” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
52 วางท�อนะบายนD�า ภายในวะ.�บ�านจ�ดสนน (ะ.4) เพ"#อใว�สาะานถนะบายนD�า

ได�อย�างะ�ปนะส�ทธ�ภาพ
ด�าเน�นรานวางท�อ/วางนะบายนD�า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เะตน นะยะทาง
ปนะะาณ  200.00 เะตน    ท�Dง 2 i1Oง 
พน�อะบ�อพ�ร

500,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

- ลดป1ญวารานเร�ดนD�า
ท�วะข�ง

ส�วนโยธาฯ

53 ปน�บปนง/ซ�อะแซะiาท�อนะบายนD�า (ะ.3) ” ด�าเน�นรานปน�บปนง/ซ�อะแซะ iาท�อ
นะบายนD�า   

30,000
(งบ อบต.)

- - ปนะชาชนสาะานถ
ส�ญจนไปะาได�อย�าง
ปลอดภ�ย

”

54 วางท�อนะบายนD�า น�ะถนนเฉล�ะพนะเร�ยนต� 
บน�เวณบ�านนางแววน  สอนฉ�ตน (ะ.4)

              ” ด�าเน�นรานวางท�อ/วางนะบายนD�า คสล.
ขนาด Ø 0.40 เะตน นะยะทาง
ปนะะาณ  400 เะตน

- 350,000
(งบ อบต.)

- ลดป1ญวารานเร�ดนD�า
ท�วะข�ง

”

55 วางท�อนะบายนD�า บน�เวณถนนสายวล�ร ใน
วะ.�บ�านทน�พย2เจน�ญสข (ะ.4)

” ด�าเน�นรานวางท�อนะบายนD�า ขนาด Ø 
0.60 เะตน ยาว 4.00 เะตน  คสล.

- - 800,000
(งบ อบต./

เง�นอดวนน)

” ”

56 ร�อสน�างท�อนะบายนD�า ถนน ล�ดระปK-บางบ�อ-
ปาระาบ (ะ.4-5-8)

” วางท�อ คสล. ขนาด Ø 0.40  เะตน 
นะยะทางปนะะาณ  450.00  เะตน

- - 1,300,000
(งบ อบต.)

” ”

57 วางท�อนะบายนD�า คสล. (ะ.5) ” ร�อสน�างท�อนะบายนD�า คสล.ขนาด 
0.60 เะตน ยาว 289.00 เะตน ตาะแบบ
องค2รานบน�วานส�วนต�าบลบางแร�ว 
เลขท�# 007/2551

600,000
(งบ อบต.)

- - ” ”

58 ร�อสน�างท�อนะบายนD�า ซ.บางปนะจ�นต2 (ะ.7) ” วางท�อ คสล. บน�เวณรล�ะแะ�บ�าน
เรษตนรนบ�านบางแร�ว ะ.7 ( 2 i1Oง)
 ขนาด 0.40  เะตน 
นะยะทางปนะะาณ  2,400.00  เะตน

- - 1,000,000
(งบ อบต.)

” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

59 ร�อสน�างเข"#อน คสล. บน�เวณั.นย2พ�ฒนา
เด/รเล/รต�าบลบางแร�ว บ�านล�ดระปK (ะ.4)

ปTองร�นรานร�ดเซาะและ
รานก1งทะลายของตล�#ง

ด�าเน�นรานร�อสน�างเข"#อน คสล.
ส.ง 2.00 เะตน 
นะยะทางปนะะาณ 30.00 เะตน

1.500,000
(งบ อบต.)

สาะานถนะบายนD�าได�
อย�างะ�ปนะส�ทธ�ภาพ
ลดป1ญวารานร�ดเซาะ
ชายi1Oง

ส�วนโยธาฯ

60 ร�อสน�างเข"#อน คสล. บน�เวณชายทะเล 
(ะ.6)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างเข"#อน คสล.
ส.ง 2.00 เะตน 
นะยะทางปนะะาณ 2,500.00 เะตน

- - 7,500,000
(งบ อบต.)

           ” ”

61 ร�อสน�างเข"#อน คสล. บน�เวณวน�าสถาน�
อนาะ�ย ต�าบลบางแร�ว (ะ.9)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างเข"#อน คสล.
ส.ง 2.00 เะตน 
นะยะทางปนะะาณ 280.00 เะตน

- 980,000
(งบ อบต.)

-             ” ”

62 ร�อสน�างัาลาพ�รs.�โดยสาน 2 วล�ง บน�เวณ
ถนนพนะนาะ 2 (ะ.2)

ปนะชาชนได�ใช�ัาลา
พ�รs.�โดยสานส�าวน�บ
วลบแดดและiนขณะ
คอยนถ

ด�าเน�นรานร�อสน�างัาลาพ�รs.�
โดยสาน
น�ะถนนพนะนาะ 2 จ�านวน  2 วล�ง
1.บน�เวณวน�าน�านอYอย
2.บน�เวณวน�า ซ. ล.รแร�ว

- - 600,000
(งบ อบต.)

ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรในรานส�ญจน
ไป-ะา

”

63 ร�อสน�างัาลาพ�รs.�โดยสาน บน�เวณสาะ
แยร
ปารทางเข�าว�ดบางบ�อ (ะ.5)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างัาลาพ�รs.�
โดยสาน
จ�านวน 1 วล�ง

300,000
(งบ อบต.)

- - ” ”

64 ร�อสน�างัาลาพ�รs.�โดยสาน 2 วล�ง บน�เวณ
ถนนพนะนาะ 2 วน�าอ.�เฮงและi1Oงตนงข�าะ
อ.�เฮงi1Oงไป รทะ. (ะ.7)

” ด�าเน�นรานร�อสน�างัาลาพ�ร
โดยสาน
จ�านวน 2 วล�ง

- 600,000
(งบ อบต.)

- ” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
65 ร�อสน�างัาลาพ�รs.�โดยสาน บน�เวณถนนวน�า

บ�านs.�ใวญ�สวนนณ ะ�ปนะเสน�ฐ (ะ.8)
ปนะชาชนได�ใช�ั าลาพ�รs.�
โดยสานส�าวน�บวลบแดด
และiนขณะคอยนถ

ด�าเน�นรานร�อสน�างัาลาพ�รs.�โดยสาน
จ�านวน 1 วล�ง

- 300,000
(งบ อบต.)

- ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรและเร�ดควาะ
ปลอดภ�ย ในรานส�ญจน
ไป – ะา ได�สะดวร

ส�วนโยธาฯ

66 ร�อสน�างสะพาน คสล. ข�าะคลองวนR#ง (ะ.6) เพ"#อใว�ะ�สะพานส�าวน�บ
ปนะชาชนใว�ส�ญจน ไป- 
ะา ได�สะดวร ปลอดภ�ย

ร�อสน�างสะพาน คสล. ข�าะคลองวนR#ง
วะ.�ท�# 6 รว�าง 6.00 เะตน ยาว 10.00
เะตน พน�อะร�อสน�างถนนล.รน�ง ขนาด
รว�าง 4.00 เะตน ยาว 240.00 เะตน
ส.งเฉล�#ย 1.00 เะตน แบบองค2ราน
บน�วานส�วนต�าบลบางแร�ว เลขท�# 
004/2551

- - 2,000,000
(งบ อบต.)

ปนะชาชนะ�เส�นทาง
คะนาคะ ใช�ในราน
ส�ญจนไป – ะา และ
ขนส�งส�นค�าเรษตนได�
สะดวรเน/วปลอดภ�ย

”

67 ต�ดต�Dงรนะจรโค�ง บน�เวณสะพานคลองตะบ.น
(ะ.2)

เพ"#อเพ�#ะควาะปลอดภ�ยแร�
s.�ใช�นถใช�ถนน

ด�าเน�นรานต�ดต�Dงรนะจรโค�ง จ�านวน 
1 บาน

15,000
(งบ อบต.)

- - ” ”

68 ต�ดต�Dงรนะจรโค�ง บน�เวณบ�านคณ สชาต�
ซอย ล.รแร�ว (ะ.2)

” ด�าเน�นรานต�ดต�Dงรนะจรโค�ง จ�านวน 
1 บาน

15,000
(งบ อบต.)

- - ” ”

69 ต�ดต�Dงรนะจรโค�ง บน�เวณทางแยรไปต�าบล
บางจะเรน/ง (ะ.3)

             ” ด�าเน�นรานต�ดต�Dงรนะจรโค�ง จ�านวน 
1 บาน

15,000
    (งบ อบต.)
          

       -        -             “ ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
70 ต�ดต�Dงรนะจรโค�ง บน�เวณวน�าัาลา

เอนรปนะสงค2 (ะ.4)
เพ"#อเพ�#ะควาะปลอดภ�ยแร�
s.�ใช�นถใช�ถนน

ด�าเน�นรานต�ดต�Dงรนะจรโค�ง
จ�านวน   1  บาน

15,000
(งบ อบต.)

- - ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรและเร�ดควาะ
ปลอดภ�ย ในรานส�ญจน 
ไป-ะา

ส�วนโยธาฯ

71 ร�อสน�างทางเด�นเท�า คสล. บน�เวณซอยล.รแร�ว 
( ะ.2)

สน�างควาะสะดวร
ปลอดภ�ยแร�ปนะชาชนท�#
ส�ญจน

ด�าเน�นรานร�อสน�างกตบาตนทางเด�น
เท�า คสล. น�ะถนนท�Dง 2 i1Oง
รว�าง  0.80 เะตน ส.ง 0.20 เะตน 
นะยะทาง    1,100.00 เะตน

- - 1,100,000
(งบ อบต.)

” ”

72 จ�ดท�าปTายช"#อซอย (ะ.3) เพ"#อควาะสะดวรในราน
ค�นวาเส�นทาง

จ�ดท�าปTายช"#อซอย จ�านวน 11 ปTาย 200,000
(งบ อบต.)

- - ปนะชาชนสาะานถ
จดจ�าและค�นวาเส�นทาง
ได�อย�างสะดวร

”

73 ร�อสน�างแนวสลายคล"#นคอนรน�ตปTองร�นราน
ร�ดเซาะชายi1Oงทะเล (ะ.6,9,10)  

เพ"#อลดแนงรนะแทรจาร
นD�าทะเล

ด�าเน�นรานร�อสน�างแนวสลายคล"#น
โดยป1รเสา คสล. เะตน 
นะยะทาง 2,000 เะตน

- - 35,000,000
(งบ อบต.)

เง�นอดวนน

ลดรานร�ดเซาะชายi1Oง ”

74 ยรนะด�บถนนสายโนงร�งชายทะเล (ะ.6 ) สน�างควาะสะดวร
ปลอดภ�ยแร�ปนะชาชนท�#
ส�ญจน

ถะว�นคลรส.ง 0.30 เะตน รว�าง 7.00
เะตน. ป.ยางแอสก1ลท2ต�รคอนรน�ต
วนา 0.05 เะตน รว�าง 7.00 เะตน 
นะยะทาง  1,950 เะตน

- - 2,400,000
(งบ อบต.)

เง�นอดวนน

ปนะชาชนได�น�บควาะ
สะดวรและเร�ดควาะ
ปลอดภ�ย ในรานส�ญจน 
ไป-ะา

”



รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     1     ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านโครงสร)างย/0นฐานการสาธารเ35โภค







รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     1   ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านโครงสร)างย/0นฐานการสาธารเ35โภค

1.3. แนวทางการย�ฒนา ระบบไฟฟ�าแสงสa�างสาธารณะ

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1. ปร�บปร�ง/พ�อมแพม/เว��มเะ�ม ไฟฟ�าแสง
สa�างสาธารณะ ภายในะ$าบลบางแ&'a 
(ม.1-ม.10)

เว,�อใา'ประชาชนม/
ไฟฟ�าแสงสa�างใช'อย�าง
n��ai2ง

ด$าเน�น&ารปร�บปร�ง/พ�อมแพม 
ไฟฟ�าแสงสa�างสาธารณะ ภายใน
ะ$าบลบางแ&'a (ม.1-ม.10)

200,000
(งบ อบะ.)

200,000
(งบ อบะ.)

200,000
(งบ อบะ.)

เว��มคaามปลอดภ�ยใน
&ารใช'เส'นnางส�ญจร
ยามค�$าค,น

ส�aนโยธาฯ

2. ขยายเขะไฟฟ�าใา'ครอบคล�มn�<งะ$าบล 
(ม.1-ม.10)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�าใา'
ครอบคล�มn�<งะ$าบล (ม.1-ม.10)

1,000,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

1,000,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

1,000,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

” ”

3. ขยายเขะไฟฟ�า จา&iนนวระราม 2 i2ง
ปลายคลองบางแ&'a (ม.1)

เว,�อใา'ประชาชนม/
ไฟฟ�าใช'อย�างn��ai2ง

ด$าเน�น&ารขยาย&$าล�งส�ง&ระแส
ไฟฟ�า จา&iนนวระราม 2 - ปลาย
คลองบางแ&'a ระยะnางประมาณ 
1,500 เมะร

- 1,500,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

- ประชาชนn�&คร�a
เร,อนม/ไฟฟ�าใช'

”

4. ขยายเขะไฟฟ�าบร�เaณพอยโะ@ะสน�@น�@&
เ&อรA 
 (ม.3)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�า บร�เaณ
พอยโะ@ะสน�@&เ&อรA

- 30,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

- ” ”

5. ขยายเขะไฟฟ�า บร�เaณปลายคลองปา&
มาบ (ม.4)

” ขยายเขะไฟฟ�า บร�เaณปลาย
คลองปา&มาบาล�งBCนยAว�ฒนา
เดE&เลE& ระยะnาง 1,000 เมะร

600,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

- - ” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
6. ะ�ดะ�<งไฟฟ�าแสงสa�างในามC�บ'านจ�ดสรร 

(ม.4)
เว,�อใา'ประชาชนม/ไฟฟ�า
แสงสa�างใช'อย�างn��ai2ง

ด$าเน�น&าระ�ดะ�<งไฟฟ�าแสงสa�างใน
ามC�บ'านจ�ดสรร (ม.4)

300,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

- - เว��มคaามปลอดภ�ยใน
&ารใช'เส'นnางส�ญจร
ยามค�$าค,น

ส�aนโยธาฯ

7. ขยายเขะไฟฟ�าเข'าช�มชนาล�งร'านอาาาร 
ป.ส�ร�น (ม.5)

เว,�อใา'ประชาชนม/ไฟฟ�า
ใช'อย�างn��ai2ง

ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�าเข'าช�มชน
าล�งร'านอาาาร ป.ส�ร�น (ม.5)

- 200,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

- ประชาชนn�&คร�aเร,อน
ม/ไฟฟ�าใช'

”

8. ขยายเขะไฟฟ�าบร�เaณแวร&สาธารณะ ข'าง
ร'านล�งม��น (ม.5)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�าบร�เaณ
แวร&สาธารณะ ข'างร'านล�งม��น

100,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

- - ” ”

9. ขยายเขะไฟฟ�าบร�เaณแวร&สาธารณะ 
เข'า&ล��มบ'าน นางaรรณ/  า�ร�ญวจนA (ม.5)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�าบร�เaณ
แวร&สาธารณะ เข'า&ล��มบ'าน นาง
aรรณ/

200,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

- - ” ”

10. ขยาย&$าล�งส�งไฟฟ�า (จา& 2 เฟส เปJน 3 เฟส)
บร�เaณคลองสอง - ชายnะเล (ม.6)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�า iนน
เล/ยบคลองสาม  ระยะnาง 1,950.00 
เมะร

- - 2,000,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

” ”

11. ขยายเขะไฟฟ�าบร�เaณ ามC�บ'านBาลเจ'าว�อ
เพ/ยนพ,อ (ม.6)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�า เข'าามC�บ'าน
Bาลเจ'าว�อเพ/ยนพ,อ (ม.6)

- 500,000
(งบ อบะ./

เง�นอ�ดาน�น)

- ” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

12. ะ�ดะ�<งไฟฟ�าแสงสa�างสาธารณะ บร�เaณ
ช�มชนย�านพ,�อและn'ายามC�บ'านโรงฟKน 
(ม.7)

เว,�อใา'ม/แสงสa�างใน
ยามค�$าค,น

ด$าเน�น&าระ�ดะ�<งไฟฟ�าแสงสa�าง
สาธารณะ บร�เaณช�มชนย�านพ,�อ
และn'ายามC�บ'านโรงฟKน (ม.7)

- 300,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

- เว��มคaามปลอดภ�ยใน
&ารใช'เส'นnางส�ญจร
ยามค�$าค,น

ส�aนโยธาฯ

13. ขยายเขะไฟฟ�า / ไฟฟ�าแสงสa�างบร�เaณ
iนนาน'าBาลาเอน&ประสงคAฯ (ม.8)

เว,�อใา'ประชาชนม/
ไฟฟ�าใช'อย�างn��ai2ง

ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�า/ไฟฟ�า
แสงสa�าง ระยะnาง 150.00 เมะร 

300,000
(งบ อบะ./เง�น

อ�ดาน�น)

- - ประชาชนn�&คร�a
เร,อนม/ไฟฟ�าใช'

”

14. ขยายเขะไฟฟ�า iนนาน'า อบะ.i2งอC�เร,อจ�La
(ม.8)

เว,�อใา'ประชาชนม/
ไฟฟ�าใช'อย�างn��ai2ง

ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�า iนน
าน'า อบะ.i2งอC�เร,อจ�La (ม.8)

- - 4,000,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

ประชาชนn�&คร�a
เร,อนม/ไฟฟ�าใช'

”

15. ขยายเขะไฟฟ�า/แรงะ�$า – สายด�บ วร'อม
ไฟฟ�าแสงสa�างบร�เaณคลอง 1 (ม.9)

” ด$าเน�น&ารขยายเขะไฟฟ�า
แรงะ�$า –  สายด�บ วร'อมไฟฟ�าแสง
สa�าง

- - 400,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

” ”

16.
.

ขยายเขะไฟฟ�า เข'าามC�บ'านออมnร�วยAเว,�อ
n/�อยC�อาB�ย (ม.10)

” ขยายเขะไฟฟ�าเข'าามC�บ'านออม
nร�วยAเว,�อn/�อยC�อาB�ย 
ระยะnาง 450.00 เมะร

- 350,000
(งบ อบะ./

เง�น
อ�ดาน�น)

- ” ”



รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     1     ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านโครงสร)างย/0นฐานการสาธารเ35โภค

1.4. แนวทางการย�ฒนา ระบบประปาห��บ�าน, ประปาr��rาค

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
1. ปร�บปร�ง/ะ�อ�แะ� ระบบประปาห��บ�าน 

(�.1 -�.10)
เ !ื"อให�ระบบประปา
ห��บ�านไ��ร�บการบ'าร�ง
ร�กษา

�'าเน�นการปร�บปร�ง/ะ�อ�แะ� 
ระบบประปาห��บ�าน °*" 
อบต.�'าเน�นการ และ°*"-�ายโอน�า 

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ประชาชน�*น1'าสะอา�
ใช�อย�างเ *ืยงือและ°�"ว
-4ง

ส�วนโยธาฯ

2 ขยายเขตประปาส�วนr��rาค rายในต'าบล
(�.1-� 10)

เ !ื"อให�ประชาชนไ���*น1'า
ประปา°*"สะอา�ใช�

�'าเน�นการขยายเขตประปาส�วน
r��rาค rายในต'าบล

500,000
(งบ อบต./

เง�นอ��หน�น)

500,000
(งบ อบต./

เง�นอ��หน�น)

500,000
(งบ อบต./

เง�นอ��หน�น)

” ”

3. ปร�บปร�งระบบประปาห��บ�านเ �ื"�เป=นสะ
เ��บ
3 แรง (�.1)

เ !ื"อให�ระบบประปา
ห��บ�าน
ไ��ร�บการบ'าร�งร�กษา

�'าเน�นการปร�บปร�ง/ะ�อ�แะ�
ระบบประปาห��บ�าน

- 300,000
(งบ อบต./

เง�นอ��หน�น)

- ” ”

4. ก�อสร�างหล�งคาคล��หอ-�งประปาห��บ�าน
จ'านวน 2 แห�ง (�.1 )

” �'าเน�นการก�อสร�างหล�งคาคล��หอ
-�งประปาห��บ�านเ !ื"อร�กษาควา�
คง°น

- 200,000
(งบ อบต.)

- ” ”

5. ขยายเขตประปาr��rาคบร�เวณปลาย
ห��บ�าน (�.5)

เ !ื"อให�ประชาชนไ���*น1'า
ประปา°*"สะอา�ใช�

�'าเน�นการขยายเขตประปาส�วน
r��rาค rายในต'าบล

300,000
(งบ อบต./

เง�นอ��หน�น)

” ”
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

6. ขยายเขต°�อเ�นประปาส�วนr��rาค เข�า
ห��บ�าน บร�เวณช��ชนย�านะ!"อ,ช��ชน
บางจ�นตA,สวนนก (�.7)

เ !ื"อให�ระบบประปา
ห��บ�านไ��ร�บการบ'าร�ง
ร�กษา

�'าเน�นการขยายเขต°�อเ�น
ประปาส�วนr��rาค เข�าห��บ�าน 
บร�เวณช��ชนย�านะ!"อ,ช��ชน
บางจ�นตA,สวนนก

- 500,000
(งบ อบต./

เง�น
อ��หน�น)

- ประชาชน�*น1'าสะอา�
ใช�อย�างเ *ืยงือและ
°�"ว-4ง
       

ส�วนโยธาฯ

7. ขยายเขตประปาr��rาค°�1งสองoDEงคลอง
(�.8)

             “ �'าเน�นการขยายเขตประปา
ห��บ�าน
r��rาค 

300,000
(งบ อบต./

เง�นอ��หน�น)

- - ” ”

8. ขยายเขตประปาr��rาค เข�าห��บ�าน 
(�.8)

             “ �'าเน�นการขยายเขตประปา
ห��บ�าน 
ระยะ°างประ�าณ 800.00 เ�ตร

- 450,000
(งบ อบต./

เง�น
อ��หน�น)

- ” ”

9. ขยายเขตประปาr��rาค เข�าห��บ�าน 
(�.10)

เ !ื"อให�ประชาชนไ���*น1'า
ประปา°*"สะอา�ใช�

�'าเน�นการขยายเขตประปา
ห��บ�าน ระยะ°างประ�าณ 
300.00 เ�ตร

- 450,000
(งบ อบต./

เง�น
อ��หน�น)

-            “ ”

10. อ��หน�นก�จการของประปาห��บ�าน  
(�.1-�.10)

 เ !ื"อให�ระบบประปา
ห��บ�านไ��ร�บการบ'าร�ง
ร�กษา  

�'าเน�นการอ��หน�นก�จการของ
ประปาห��บ�าน °*"ย�งไ��-�ายโอน 

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

” ”



รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555 - 2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     1   ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านโครงสร)างย/0นฐานการสาธารเ35โภค

1.5. แนวทางการย�ฒนา ขอ�	ด���งโทรs�พท�สาธารณะ

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ56าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาเและท�-มา
ผลล�ยธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ดชรบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1. ขอร�บการ�	ด���งโทรs�พท�สาธารณะ
ภายใน��าบล (ม.1-ม.10)

เพ'(อใา*ประชาชนม-
โทรs�พท�สาธารณะไm*
�	ด�0อส'(อสาร

ด�าเน	นการขอร�บการ�	ด���ง
โทรs�พท�สาธารณะภายใน
��าบล (ม.1-ม.10)

10 เคร'(อง 10 เคร'(อง 10 เคร'(อง ประชาชนท2กาม30บ*าน
ม-โทรs�พท�สาธารณะ
ใช*อย0างเพ-ยงพอ

ส0mนโยธาฯ
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รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-         ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านการยกระด�บค* า �ว#'ความเ5 รย3% ส%งเสร#มการศ5กษา และส�งคมสงเคราะห!

3.1. แนวทางการt�ฒนา  ส �ับส �ัั/า�ดด�าดรรมทางส�งคม ดารน�อน�าัยาเสพน�ด 叠��งเ卨�ัน�ันอของ卨�ญหาอาชญาดรรมและอ&�ั ๆ

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1. น�ดน�*งพ�งด�บเพล�งใัหม-�บ�าั (ม.1-ม.10) เพ&�อ卨3องด�ัและระง�บ
อ�คค4า�ยท4�อาาเด�ดข�*ัใั
หม-�บ�าั

น�ดน�*งพ�งด�บเพล�งนามช�มชัน�าง ๆ 
ใัหม-�บ�าั หม-�ละ 2 า�ด า�ดละ 2 
พ�ง เ卨�ัา7าัวั 40 พ�ง

200,000
(งบ อบน.)

- - 卨ระชาชัได�ร�บความ
卨ลอดา�ยใัช4ว�นและ
ทร�พย<ส�ั

สัง.卨ล�ดฯ

2. 卨ราบ卨รามดารแพร�ระบาดของยาเสพ
น�ดใัช�มชั 

เพ&�อลด卨�ญหาดารแพร�
ระบาดของยาเสพน�ด

卨ระสาัด�บน7ารวาใัดารแา�ง
เบาะแสแหล�งา7าห �ัาย,า�ดช�ดสาย
นรวาคอยเn3าระว�งนามหม-�บ�าั
และแหล�งช�มชัน�างๆ

30,000
(งบ อบน.)

30,000
(งบ อบน.)

30,000
(งบ อบน.)

ดารแพร�ระบาดของยา
เสพน�ดใัช�มชัน�างๆ
หมดไ卨

“

3. รณรงค<น�อน�าัยาเสพน�ด เพ&�อให�卨ระชาชัม4ส�วั
ร�วมใัดารน�อน�าัยา
เสพ น�ดอย�างท��วพ�ง

ด7าเ �ััดารรณรงค<โฆษณา
卨ระชาส�มพ�ัn<ดารน�อน�าัยาเสพ
น�ด

20,000
(งบ อบน.)

20,000
(งบ อบน.)

20,000
(งบ อบน.)

卨ระชาชัเด�ดดารน&�ั
น�วและช�วยด�ัเn3า
ระว�ง卨3องด�ัดารแพร�
ระบาดของยาเสพน�ด
ใัหม-�บ�าั/ช�มชั

“

4. nFดอบรมให�ความร-�เด4�ยวด�บโทษและพ�ษ
า�ยของยาเสพน�ด (ม.1-ม.10)

เพ&�อให�卨ระชาชั
นระห �ัดพ�งโทษและ
พ�ษา�ยของยาเสพน�ด

ด7าเ �ััดารอบรมให�ความร-�เด4�ยว
ด�บโทษและพ�ษา�ยของยาเสพน�ด

20,000
(งบ อบน.)

- 20,000
(งบ อบน.)

卨ระชาชัห�างไดลยา
เสพน�ด

“



-52-

�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

5. า�ดน�*งสายนรวา卨ระา7าหม-�บ�าั (ม.1-
ม.10)

เพ&�อด-แลร�ดษาความ
สงบเร4ยบร�อยของ
หม-�บ�าั

ด7าเ �ััดารา�ดน�*งสายนรวา卨ระา7า
หม-�บ�าั (ม.1-ม.10)

- 300,000
(งบ อบน./

งบอ�ดห �ัั)

- ลด卨�ญหา
อาชญาดรรมยาเสพ
น�ดและ卨ระชาชัได�
ร�บความ卨ลอดา�ยใั
ช�ว�นและทร�พย<ส�ั

สัง.卨ล�ดฯ

6. ส �ับส �ัังบ卨ระมาณ,ว�สด�,อ�卨ดรณ< แด� 
อ卨พร. น7าบลบางแด�ว

ส�งเสร�มดารด7าเ �ัังาั
ของ อ卨พร.

ด7าเ �ััดารส �ับส �ัังบ
卨ระมาณ,ว�สด�,อ�卨ดรณ<

100,000
(งบ อบน.)

100,000
(งบ อบน.)

100,000
(งบ อบน.)

卨ระชาชัได�ร�บความ
卨ลอดา�ยใัช4ว�นและ
ทร�พย<ส�ั

“

7. nFดอบรม/ทบทวั อาสาสม�คร卨3องด�ั
และบรรเทาสาnารณา�ย (ม.1-ม.10)

เพ&�อให�卨ระชาชัม4
ความร-�ด�าัดาร卨3องด�ั
และบรรเทาสาnารณา�ย

ด7าเ �ััดารnFดอบรมอาสาสม�คร
卨3องด�ัและบรรเทาสาnารณา�ย

300,000
(งบ อบน.)

- 100,000
(งบ อบน.)

เพ��ม卨ระส�ทn�าาพดาร
ด7าเ �ัังาัด�าัดาร
卨3องด�ัและบรรเทา
สาnารณา�ย

“

8. อบรมล-ดเส&อชาวบ�าั เพ&�อให�卨ระชาชัได�ม4
ส�วัร�วมท7าด�าดรรม
เพ&�อส�งคม

ด7าเ �ััดารอบรมล-ดเส&อชาวบ�าั - - 50,000
(งบ อบน./

เง�ั
อ�ดห �ัั)

卨ระชาชัเด�ดความ
ร�ดชาน� ศาสัาพระ
มหาดษ�นร�ย< ม4ความ
เส4ยสละเพ&�อส�วัรวม
เด�ดความสาม�คค4ใั
หม-�คณะ

“

9. 卨ร�บ卨ร�งา-ม�ท�ศ <ับร�เวณรอบท4�ท7าดาร 
อบน.บางแด�ว

เพ&�อให�เด�ดความ
สวยงามและร�มร&�ั

ด7าเ �ััดาร卨ร�บ卨ร�งา-ม�ท�ศ <ั
บร�เวณรอบท4�ท7าดาร 
อบน.บางแด�ว

150,000
(งบ อบน.)

130,000
(งบ อบน.)

100,000
(งบ อบน.)

卨ระชาชัท4�มาร�บ
บร�ดารเด�ดความพ�ง
พอใา

“



-53-

�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

10. 卨ร�บ卨ร�งน�อเน�มอาคารท4�ท7าดาร 
อบน.บางแด�ว

เพ&�อเนร4ยมความพร�อม
ส7าหร�บรองร�บดารพ�าย
โอัาารด�าด�าัน�าง ๆ

ด7าเ �ััดาร卨ร�บ卨ร�งน�อเน�มอาคาร
ท4�ท7าดาร อบน.บางแด�ว

400,000
(งบ อบน.)

300,000
(งบ อบน.)

200,000
(งบ อบน.)

สามารพให�บร�ดาร
卨ระชาชัได�อย�างม4
卨ระส�ทn�าาพเด�ด
ความพ�งพอใา

สัง.卨ล�ดฯ

11. 叠&*อรพยัน< อบน.เคล&�อัท4� เพ&�อเพ��ม卨ระส�ทn�าาพ
ดารให�บร�ดารและ
อ7าัวยความสะดวดแด�
卨ระชาชั

ด7าเ �ััดาร叠&*อรพยัน< 
อบน.เคล&�อัท4�

- 2,000,000
(งบ อบน.)

- 卨ระส�ทn�าาพดาร
ท7างาัดารให�บร�ดาร
และดารอ7าัวยความ
สะดวดแด�卨ระชาชั
ด4ข�*ั

“

12. ส �ับส �ััห �ัวยงาัของร�ฐหร&อเอดชั
หร&อดล��มองค<ดรใัด�าดารอ�ัเ卨�ั 
สาnารณ
卨ระโยข <ัหร&อด�าดารท4�อย-�ใัอ7าัาา
ห �ัาท4�ของ อบน.

ม4ส�วัร�วมใัด�าดารอ�ั
เ卨�ัสาnารณ卨ระโยช <ั
ร�วมด�บห �ัวยงาัอ&�ั

า�ดสรรงบ卨ระมาณให�ดาร
ส �ับส �ััห �ัวยงาัของร�ฐหร&อ
เอดชัหร&อดล��มองค<ดรใัด�าดาร
ท4�อย-�ใัอ7าัาาห �ัาท4�ของ อบน.

500,000
(งบ อบน.)

500,000
(งบ อบน.)

500,000
(งบ อบน.)

卨ระชาชั ได�ร�บดาร
ส�งเสร�มและพ�ฒัาให�
ช4ว�นความเ卨�ัอย-�ด4ข�*ั

สัง.卨ล�ดฯ
ดารคล�งฯ

ส�วัโยnาฯ
สาnารณ

ส�ขฯ
ดารศ�ดษาฯ

13. 卨3องด�ัและลดอ�บ�น�า�ยทางพัั  ช�วง
เทศดาล卨Oใหม�และเทศดาลสงดราัน<

เพ&�อให�บร�ดารแด� �ัด
ท�องเท4�ยวและด-�ใช�รพใช�
พััได�เด�ดความ
สะดวด卨ลอดา�ย

ด7าเ �ััดารน�*งา�ดบร�ดาร �ัดท�อง
เท4�ยวร�วมด�บห �ัวยงาัอ&�ัใัช�วง
เทศดาล卨Oใหม�และสงดราัน< 1 
คร�*ง

100,000
(งบ อบน.)

100,000
(งบ อบน.)

100,000
(งบ อบน.)

สพ�น�ดารเด�ดอ�บ�น�เหน�
ใัพ&*ัท4�ลด �ัอยลง

สัง.卨ล�ดฯ



-54-

�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

14. nFดอบรมให�ความร-�เด4�ยวด�บ卨3องด�ัดาร
เด�ดอ�คค4า�ยฯลฯ (ม.1-ม.10)

เพ&�อให�卨ระชาชั
นระห �ัดความ卨ลอดา�ย

ด7าเ �ััดารอบรมให�ความร-�เด4�ยว
ด�บดาร卨3องด�ัดารเด�ดอ�คค4า�ย

20,000
(งบ อบน.)

- 20,000
(งบ อบน.)

卨ระชาชัร-�า�ดว�n4ดาร
卨3องด�ัดารเด�ดอ�คค4
า�ย

สัง.卨ล�ดฯ

15. อ�ดห �ัังบ卨ระมาณส7าหร�บศ-ัย<น�อส-�
เอาชัะยาเสพน�ด (ม.1- ม.10)

เพ&�อลด卨�ญหาดารแพร�
ระบาดของยาเสพน�ด

卨ระสาัด�บน7ารวาใัดารแา�ง
เบาะแสแหล�งา7าห �ัาย,า�ดช�ดสาย
นรวาคอยเn3าระว�งนามหม-�บ�าั
และแหล�งช�มชัน�างๆ

300,000
(งบ อบน.)

300,000
(งบ อบน.)

300,000
(งบ อบน.)

ดารแพร�ระบาดของยา
เสพน�ดใัช�มชัน�างๆ
หมดไ卨

“

16. น�ดน�*งดล�องวงาร卨Qดบัพััสายน�างๆ
ใัน7าบลบางแด�ว 

เพ&�อ卨3องด�ัและลด
卨�ญหาอาชญาดรรม
ร�ดษาความสงบ
เร4ยบร�อย

ด7าเ �ััดารน�ดน�*งดล�องวงาร卨Qด 
า7าัวั 20 า�ด

350,000
(งบ อบน.)

- - 卨ระชาชัได�ร�บความ
卨ลอดา�ยใัช4ว�นและ
ทร�พย<ส�ั

“

17. า�ด叠&*อรพยัน<ส�วัดลาง
 ( ส7างาั卨ล�ดฯ )

เพ&�อใช�ใัดารบร�หาร
และด�าดารนามาาระ
ห �ัาท4�ด�าัน�าง ๆ

า�ด叠&*อรพดระบะ แบบด�บเบ�*ลแคบ 
4 卨ระน- ข�บเคล&�อั 4 ล�อา7าัวั 1 
ค�ั

    850,000
(งบ อบน.)

       -        - ม4รพยัน<ส�วัดลางใช�
ส7าหร�บาารด�าของ 
อบน.อย�างเพ4ยงพอ

ส7า �ัดงาั
卨ล�ดฯ

18 า�ด叠&*อรพดระเช�า เพ&�อใช�ใัดาร叠�อมแ叠ม
ไฟฟ3าแสงสว�าง

ด7าเ �ััดารา�ด叠&*อรพดระเช�า 
ยดส-ง 12 เมนร เคร&�องยัน< 120 
แรงม�า า7าัวั 1 ค�ั

2,300,000
(งบ อบน.)

- - สามารพให�บร�ดาร
叠�อมแ叠มไฟฟ3าแสง
สว�างสาnารณะท4�
ข�ดข�อง 

        ,,



-55-

�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

19. า�ด叠&*อรพด�บเพล�ง เพ&�อใช�ใัดาร卨3องด�ั
ด�บเพล�ง อ�คค4า�ย

ด7าเ �ััดารา�ด叠&*อ รพด�บเพล�ง ยด
ส-ง
12 เมนร ความา� *ั7า 4,000 ล�นร 
เคร&�องยัน<ไม� �ัอยดว�า 210 
แรงม�า
า7าัวั 1 ค�ั

6,000,000
   (งบ อบน.)

       -        - สามารพให�บร�ดาร
叠�อมแ叠มไฟฟ3าแสง
สว�างสาnารณะท4�
ข�ดข�อง และอ&�ัฯ

 ส7า �ัดงาั 
   卨ล�ดฯ 
   

20. า�ด叠&*อรพขยะ เพ&�อใช�ใัดารา�ดเดSบ
ขยะของ อบน.บางแด�ว

ด7าเ �ััดารา�ด叠&*อรพขยะ 6 ล�อ
ขัาด 10 (ลบ.ม.) สามารพร�บ *ั7า
ห �ัดขยะม-ลnอยได�ไม� �ัอยดว�า 
5,000 ด�โลดร�ม า7าัวั 1 ค�ั

1,980,000
(งบ อบน.)

-        - อบน. สามารพให�
บร�ดารา�ดเดSบขยะ ได�
อย�างครอบคล�มท��วพ�ง 
รวดเรSว

    ส�วั
สาnารณะ
ส�ข

21. 叠�อมแ叠มรพขยะ เพ&�อใช�ใัดารบรรท�ด
ขยะ
ใังาัของ อบน. 
บางแด�ว

叠�อมแ叠มรพขยะ 900,000
(งบ อบน.)

- - เพ&�อใช�ใัดารบรรท�ด
ขยะบร�เวณบ�าัเร&อั
卨ระชาชัให�สะอาด

       ,, 

22. อ�ดห �ัังบ卨ระมาณส7าหร�บศ-ัย<น�อส-�
เอาชัะยาเสพน�ด卨ระา7าหม-�บ�าั (ม.1-
10)

เพ&�อ卨3องด�ัแด�ไข卨�ญหา
ยาเสพน�ดใัพ&*ัท4�

ด7าเ �ััดารอ�ดห �ัังบ卨ระมาณ
แด�ศ-ัย<ด�อส-�เอาชัะยาเสพน�ด
卨ระา7าหม-�บ�าัหม-�ละ 6,000 บาท
า7าัวั 10 หม-�บ�าั

60,000
(งบ อบน.)

ดารแพร�ระบาดของยา
เสพน�ดใัหม-�บ�าั/
ช�มชัลดลง

ส7า �ัดงาั
卨ล�ดฯ



รายละเร�ยดโครงการย�ฒนา

แผนย�ฒนาสาม5� (ย.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-        ย*ทธศาส'ร!การย�ฒนาด)านการยกระด�บค* า �ว#'ความเ5 รย3% ส%งเสร#มการศ5กษา และส�งคมสงเคราะห!

3.2. แนวทางการt�ฒนา ใร�ความน
���านกานนะว�งน�กษาi�ขภาพอนาม�ย

ท�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
1. ซ��อiานเคม�ก าร��ย�งลายและทนายอะเบท เพ�&อน��พ(นพ*องก�นกาน

แพน(นะบา�ของโนคไข�
เล�อ�ออก

� าเน-นกานร��ซ��อiานเคม�ก าร��ย�ง
ลายและทนายอะเบท

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

ล�กานแพน(นะบา�ของ
โนคไข�เล�อ�ออก

i(วนiาธานณ
i�ขฯ

2. ก าร��ย�งและแรล(งเพาะพ�นธ�8ย�ง ในต าบล
(ม.1-ม.10)

เพ�&อพ*องก�นและควบค�ม
กานเก-�โนคไข�เล�อ�ออก

� าเน-นกานน��พ(นiานเคม�ก าร��ย�ง
และใi(iานเคม�ก าร��ย�งในแรล(ง
น� า,ท าลายแรล(งเพาะพ�นธ8ย�ง

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

ช(วยพ*องก�นและล�กาน
แพน(นะบา�ของโนคไข�
เล�อ�ออก

"

3. นณนงค8ควบค�มโนคพ-ษi�น�ขบ�า กานท ารม�น
i�น�ขและแมว

เพ�&อล�ร านวนi�น�ขและ
แมวรนร��

� าเน-นกานน��ว�คซ�นพ*องก�นโนคพ-ษ
i�น�ขบ�าแก(i�น�ขและแมว กานน��ยา
ค�มก าเน-�ในi�น�ขและแมวเพศเม�ย 
กานท ารม�นi�น�ขและแมวเพศ\
�และ
เพศเม�ย

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

ร านวนแมวและi�น�ข
ล�ลงไม(iน�างความ
น าคาญ

"

4. ซ��อว�คซ�นพ*องก�นโนคพ-ษi�น�ขบ�า และยาค�ม
ก าเน-�

เพ�&อพ*องก�นกานแพน(
นะบา�ของโนคพ-ษi�น�ข
บ�าและล�พน-มาณi�น�ข

� าเน-นกานร��ซ��อว�คซ�นพ*องก�นโนค
พ-ษi�น�ขบ�า และยาค�มก าเน-�

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

กานแพน(นะบา�ของโนค
พ-ษi�น�ขบ�าและพน-มาณ
i�น�ข ล�ลง

"

5. พ*องก�นโนคทางเ�-นอาราน เพ�&อพ*องก�นกานเก-�โนค
เก�&ยวก�บนะบบทางเ�-น
อาราน

� าเน-นกานพนะiานงานก�บรน(วย
งานiาธานณi�ขในกานควบค�ม
พ*องก�นโนคทางเ�-นอารานและกาน
นณนงค8พนะชาi�มพ�นธ8

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

ล�กานเก-�โนคเก�&ยวก�บ
นะบบทางเ�-นอาราน

"



-57-

�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
6. พ*องก�นโนคทางเ�-นรายใร เพ�&อพ*องก�นกานเก-�โนค

ทางเ�-นรายใร
� าเน-นกานพนะiานงานก�บรน(วย
งานiาธานณi�ขในกานควบค�ม
พ*องก�นโนคทางเ�-นรายใร

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ล�กานเก-�โนคเก�&ยว
ก�บนะบบทางเ�-น
รายใร

i(วนiา
ธานณi�ขฯ

7. อบนมใร�ความน
�แก(iมาช-ก อบต.,พน�กงาน
i(วนต าบล,ล
กร�าง,\
�น าช�มชน��านกาน
iาธานณi�ข,กานพ*องก�นโนค,กาน�
แลน�กษา
i�ขภาพและอ�&น ๆ

เพ�&อใร�น
�สFงกานน�กษา
i�ขภาพอนาม�ยของตนเอง
ไ��ส
กต�อง

� าเน-นกานอบนมใร�ความน
���าน
กานiาธานณi�ข,กานพ*องก�น
โนค,กาน�
แลน�กษาi�ขภาพและ
อ�&น ๆ 

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

\
�อบนมน าความน
�ท�&ไ��
ไพใช�ในช�ว-ตพนะร า
ว�นและม�i�ขภาพแขGง
แนง

"

8. นณนงค8ท าลายแรล(งเพาะพ�นธ8และก าร��
ล
กน� าย�งลาย

เพ�&อใร�พนะชาชนน
�สFงพ-ษ
ภ�ยของโนคไข�เล�อ�ออก

� าเน-นกานนณนงค8ฯ พIละ 1 
โคนงกาน

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

อ�ตนา\
�พJวยน�อยลง "

9. iน�บiน�นกาน� าเน-นงาน/ก-รกนนม/งบ
พนะมาณ  แก(iสาน�อนาม�ย  ภายในต าบล 
รน�อi(วนนาชกาน ท�&เก�&ยวข�อง

เพ�&อiน�บiน�นงบ
พนะมาณว�i��อ�พกนณ8
i ารน�บ� าเน-นงานของ
iสาน�อนาม�ยตามท�&ไ��
เiนอโคนงกานต(อ อบต.

� าเน-นกานอ��รน�นงบพนะมาณ
เพMนค(าใช�ร(ายi ารน�บ� าเน-นกาน
ตามโคนงกานของiสาน�อนาม�ย

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

iามานสแก�ไขพNญรา
และiนองความ
ต�องกานของ
พนะชาชนไ��ตนวร
เน�&องราก� าเน-นงาน
โ�ยรน(วยงานท�&ม�
ความช านาญเนพาะ
��าน

"

10. ฝPกอบนมใร�ความน
�เก�&ยวก�บโนคเอ�i8 (ม.1-
ม.10)

เพ�&อใร�พนะชาชนม�ความน
�
ความเข�าใรเก�&ยวก�บโนค
เอ�i8อย(างส
กต�อง

� าเน-นกานร��กานฝPกอบนมใร�
ความน
�เก�&ยวก�บโนคเอ�i8

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ร านวน\
�พJวยเอ�i8ใน
ต าบลไม(เพ-&มขF�น

"



-58-

�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

11. นณนงค8พนะชาi�มพ�นธ8อ�นตนายท�&เก-�
รากโนคเอ�i8

เพ�&อใร�พนะชาชนม�i(วน
น(วมในกานนณนงค8
พนะชาi�มพ�นธ8

� าเน-นกานนณนงค8โฆษณา
พนะชาi�มพ�นธ8

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

พนะชาชนไ��น�บความ
น
�เก�&ยวก�บโนคเอ�i8
และรล�กไกลราก
พNรร�ยเล�&ยงท�&ระท าใร�
เก-�กานต-�เช��อ

i(วนiา
ธานณi�ขฯ

12. เง-นiมทบกองท�นรล�กพนะก�นi�ขภาพ
แร(งชาต-i ารน�บiมทบเข�ากองท�นรล�ก
พนะก�นi�ขภาพนะ��บท�องส-&นรน�อพ��นท�& 
องค8กานบน-รานi(วนต าบลบางแก�ว 
ร�งรว��iม�ทนiงคนาม

เพ�&อiน�บiน�นกาน
� าเน-นงานของกองท�น
รล�กพนะก�นi�ขภาพ
นะ��บท�องส-&นรน�อพ��นท�&

iมทบงบพนะมาณเข�ากองท�น
รล�กพนะก�นi�ขภาพนะ��บท�องส-&น
รน�อพ��นท�&

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

พนะชาชนไ��น�บกาน
อSTนอ
��านi�ขภาพ
อนาม�ยและม�น(างกาย
แขGงแนงขF�น

"

13. i(งเiน-มiน�บiน�นกานiน�างเiน-มi�ข
ภาพของคนในต าบลบางแก�ว(ม.1-10)

เพ�&อใร�พนะชาชนม�
i�ขภาพน(างกายแขGงแนง

� าเน-นกานiน�างเiน-มi�ขภาพของ
พนะชาชนในต าบลบางแก�ว

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

พนะชาชนม�i�ขภาพ
น(างกายแขGงแนง
พนาศรากโนคภ�ย

"

14. ต-�ต��งพ*ายนณนงค8กานiน�างเiน-มi�ขภาพ เพ�&อพนะชาi�มพ�นธ8ใร�
พนะชาชนน
�ร�กน�กษา
i�ขภาพ

� าเน-นกานต-�ต��งพ*ายนณนงค8กาน
iน�างเiน-มi�ขภาพ รม
(บ�านละ 1 
พ*าย

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

พนะชาชนน
�ร�ก�
แล
น�กษาi�ขภาพตนเอง
มากขF�น

"



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     3   ย*ทธศาส'ร!การt�ฒนาด)านการยกระด�บค*ณภาt㤀�ว#'ความเ52นรย3% ส%งเสร#มการศ5กษา และส�งคมสงเคราะห!

3.3. แนวทางการt�ฒนา ส �งเนา�มใม�เากเยาวชนไา�ม� �้ฒนากาาไา�นมว�ย นามาาถa�กษาo�อในาะา�บt�"น#ง,�%นไา�อย�างเมมาะนม

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
1. ก�อนา�างอาคาาa#นย) �้ฒนาเากเxกก�อนว�ย

เา�ยน(ม.4)
เ .้"อใม�เากม�นถานt�"a�กษาเx�าเา�ยน า/าเน�นกาาก�อนา�างอาคาา

a#นย)้ �ฒนาเากเxกก�อนว�ย
เา�ยน(ม.4)

- - 4,000,000
(งบ อบo./

เง�นอ4ามน4น)

ม�นถานt�"เา�ยนt�"t�น
นม�ยไา�มาoาฐาน
นามาาถาองา�บเากไา�
เ �้ยง้อo�อความ
o�องกาา

น�วนกาา
a�กษาฯ

2. t4นกาาa�กษาน/ามา�บเากน�กเา�ยน 
,น�กa�a�กษา ,แxะ:#�า�อยโอกาน,ององค)กา
ปกคาองน�วนt�องถ�"น

เ .้"อน�งเนา�มกาาa�กษาน/ามา�บเาก
น�กเา�ยน,น�กa�กษาแxะ:#�า�อย
โอกาน ,ององค)กาาบา�มาาน�วน
o/าบxบางแก�ว ไา�a�กษาใน
มx�กน#oาt�"น#งกว�ากาาa�กษา,�%น .้%น
ฐานมา.อเt�ยบเt�าแo�ไม�น#งกว�าาะ
า�บปา�ญาญาoา�

มอบt4นกาาa�กษาแก�
น�กเา�ยน, น�กa�กษา,:#�า�อย
โอกาน ไา�แก� เากก/า้า�า 
,เากยากจนแxะคน �้กาาใน
t�องถ�"น

800,000
(งบ อบo.)

800,000
(งบ อบo.)

800,000
(งบ อบo.)

เากน�กเา�ยนม�โอกานไา�
เา�ยนo�อในาะา�บt�"น#ง
,�%น ้า�อมt�%งม�ว�นา4/
อ4ปกา侼)/น."อกาาเา�ยน
กาานอนแxะอ."นๆ

"

3. นน�บนน4น/จ�ามาน."อกาาเา�ยนกาานอนแก�
a#นย)้ �ฒนาเากเxกแxะนถานa�กษาในt�อง
ถ�"น

เ .้"อ �้ฒนาa�กยภา้กาาเา�ยนกาา
นอนในนถานa�กษาแxะa#นย)

�้ฒนาเากเxก

า/าเน�นกาานน�บนน4น/จ�ามา
น."อกาาเา�ยนกาานอน ฯxฯ

100,000
(งบ อบo.)

100,000
(งบ อบo.)

100,000
(งบ อบo.)

กาาเา�ยนกาานอนใน
นถานa�กษาม�
ปาะน�tE�ภา้น#ง,�%น

"

4. เx�%ยงอามาากxางว�นแก�เากน�กเา�ยนa#นย)
�้ฒนาเากเxก 2 แม�ง

เ .้"อนนองนโยบาย,องา�ฐt�"ใม�
จ�ากาาa�กษาโายไม�เน�ยค�าใช�จ�าย

า/าเน�นกาาเx�%ยงอามาากxาง
ว�นแก�เากน�กเา�ยนa#นย)

�้ฒนาเากเxก 2 แม�ง

273,000
(งบ อบo./  เง�น

อ4ามน4น)

282,000
(งบ อบo.)

289,000
(งบ อบo.)

เากน�กเา�ยนม�อามาา
กxางว�นา�บปาะtานถ#ก
o�องoามมx�ก
โภชนากาาแxะxาค�าใช�
จ�าย,อง:#�ปกคาอง

"



-60-

�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

5. เx�%ยงอามาากxางว�นแก�เากน�กเา�ยน ใน
เ,o .้%นt�" อบo.บางแก�ว

เ .้"อนนองนโยบาย,อง
า�ฐt�"ใม�จ�ากาาa�กษา
โายไม�เน�ยค�าใช�จ�าย

า/าเน�นกาาเx�%ยงอามาากxางว�นแก�
เากน�กเา�ยน ในเ,o .้%นt�" 
อบo.บางแก�ว

600,000
(เง�นอ4ามน4น)

600,000
(เง�น

อ4ามน4น)

600,000
(เง�น

อ4ามน4น)

เากน�กเา�ยนม�อามาา
กxางว�นา�บปาะtาน
ถ#กo�องoามมx�ก
โภชนากาาแxะxาค�า
ใช�จ�าย,อง:#�ปกคาอง

น�วนกาา
a�กษาฯ

6. จ�ามาอามาาเนา�มนมแก�เากน�กเา�ยน
a#นย) �้ฒนาเากเxก 2 แม�ง ,อง 
อบo.บางแก�ว

เากน�กเา�ยนม�อามาา
เนา�มนมา."มเ .้"อน4,ภา้

า/าเน�นกาาจ�ามาอามาาเนา�มนม
แก�เากน�กเา�ยนa#นย) �้ฒนาเากเxก 
2 แม�ง

200,000
(งบ อบo./

เง�นอ4ามน4น)

200,000
(งบ อบo./

เง�น
อ4ามน4น)

200,000
(งบ อบo./

เง�น
อ4ามน4น)

เากน�กเา�ยนไา�า�บ
อามาาเนา�ม  คาบoาม
มx�กโภชนากาา

"

7. จ�ามาอามาาเนา�มนมแก�เากน�กเา�ยน ใน
เ,o .้%นt�" อบo.บางแก�ว

เากน�กเา�ยนม�อามาา
เนา�มนมา."มเ .้"อน4,ภา้

า/าเน�นกาาจ�ามาอามาาเนา�มนม
แก�เากน�กเา�ยนในเ,o .้%นt�" 
อบo.บางแก�ว

300,000
(เง�นอ4ามน4น)

300,000
(เง�น

อ4ามน4น)

300,000
(เง�น

อ4ามน4น)

เากน�กเา�ยนไา�า�บ
อามาาเนา�ม  คาบoาม
มx�กโภชนากาา

"

8. จ�างานว�นเาก,อง อบo. มา.อจ�าา�วมก�บ
a#นย) �้ฒนาเากเxกแxะโางเา�ยน ใน .้%นt�"
o/าบxบางแก�ว

เ .้"อเปJนกาาเอาใจใน�
า#แxแxะเปJน,ว�ญก/าx�ง
ใจแก�เากน�กเา�ยน,เาก
เxกแxะเยาวชนใน
o/าบx

า/าเน�นกาาจ�างานว�นเากา�วมก�บ
a#นย) �้ฒนาเากเxก ,อง 
อบo.บางแก�ว แxะโางเา�ยน ใน

.้%นt�"o/าบxบางแก�ว

600,000
(งบ อบo.)

600,000
(งบ อบo.)

600,000
(งบ อบo.)

เากม�,ว�ญก/าx�งใจt�"
:#�ใมญ�ใม�ความน/าค�ญ
เอาใจใน�า#แx

"

9. อบามใม�ความา#�แก�นมาช�ก 
อบo.้น�กงานน�วนo/าบx,x#กจ�าง,:#�น/า
ช4มชน  า�านกาาa�กษาaานนาแxะ
ว�ฒนEาามแxะงานา�านอ."น ๆ  t�"
เก�"ยว,�อง

เ .้"อใม�:#�เ,�าอบามม�
ความา#�า�านกาาa�กษา 
aานนาแxะว�ฒนEาาม

า/าเน�นกาาจ�ากาาอบามใม�ความา#�
า�านกาาa�กษา aานนาแxะ
ว�ฒนEาาม  ปKxะ 1 คา�%ง

30,000
(งบ อบo.)

30,000
(งบ อบo.)

30,000
(งบ อบo.)

:#�เ,�าา�บกาาอบาม
นามาาถน/าความา#�ไป
ใช�ใม�เก�าปาะโยชน)

"



-61-

�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
10 a�กษาา#งานa#นย) �้ฒนาเากเxกo�นแบบ มา.อ

แมx�งเา�ยนา#�น/าค�ญo�างๆ
เ .้"อใม�เจ�ามน�าt�"t�"
เก�"ยว,�อง ม�ว�น�ยt�aน) มาก
,�%น

เจ�ามน�าt�"t�"เก�"ยว,�อง จ/านวน 10 คน 50,000
(งบ อบo.)

50,000
(งบ อบo.)

50,000
(งบ อบo.)

เจ�ามน�าt�"t�"เก�"ยว,�อง ม�
ว�น�ยt�aน)น) มาก,�%น

น�วนกาา
a�กษาฯ

11. นน�บนน4นกาาา/าเน�นงาน/ก�จกาาม/งบ
ปาะมา侼oามโคางกาา,องa#นย) �้ฒนาเาก
เxก ,อง อบo.

เ .้"อใม�a#นย)้ �ฒนาเากเxก 
,อง อบo.ไา�า�บกาา

�้ฒนา

า/าเน�นกาานน�บนน4นงบปาะมา侼 
a#นย) �้ฒนาเากเxก ,อง อบo.

80,000
(งบ อบo.)

80,000
 (งบ อบo.)

80,000
 (งบ อบo.)

a#นย)้ �ฒนาเากเxก ,อง 
อบo. นามาาถเ �้"ม
a�กยภา้กาาเา�ยนกาา
นอนใม�ม�มาoาฐานน#ง
,�%น

"

12. นน�บนน4นกาาา/าเน�นงาน/ก�จกาาม/งบ
ปาะมา侼oามโคางกาา,องโางเา�ยนในเ,o
o/าบx

เ .้"อใม�โางเา�ยนในเ,o
o/าบxบางแก�วไา�า�บกาา

�้ฒนา

า/าเน�นกาาอ4ามน4นงบปาะมา侼
น/ามา�บโางเา�ยนt�"เนนอโคางกาาเ,�า
มา,อา�บกาานน�บนน4น

80,000
(งบ อบo.)

80,000
(งบ อบo.)

80,000
(งบ อบo.)

นถานa�กษาในเ,o
o/าบxบางแก�วนามาาถ
เ �้"มa�กยภา้กาาเา�ยน
กาานอนใม�ม�มาoาฐาน
น#ง,�%น

"

13. o�าo�%ง �้าxมน/ามา�บa#นย) �้ฒนาเากเxกบ�าน
ปากมาบ/บ�านโางrMน

xาปNญมาความา�อน
ภายในม�องเา�ยน

o�าo�%ง �้าxม ,นาา 16 น�%ว น/ามา�บ
- a#นย)ฯ ม.4 จ/านวน 4 o�ว
- a#นย)ฯ ม.7 จ/านวน 4 o�ว
าวม 8 o�ว

200,000
(งบ อบo.)

- - อากาaภายในม�องเา�ยน
เยนนบาย

"

14. ปา�บปา4งม�องน%/า ,องa#นย) �้ฒนาเากเxก
บ�านปากมาบ(ม.4)

คา#, เากน�กเา�ยน,:#�
ปกคาองแxะปาะชาชน ม�
ม�องน%/าt�"นะอาาถ#กน4,
อนาม�ยใช�

า/าเน�นกาาปา�บปา4งม�องน%/า ,อง
a#นย) �้ฒนาเากเxกบ�านปากมาบ 
(ม.4)

100,000
(งบ อบo.)

- - น4,ภา้อนาม�ย,องเาก
น�กเา�ยนา�,�%น

"

15. ปา�บปา4งภ#ม�t�aน) ้า�อมอาคาานถานt�" 
บา�เว侼ภายใน a#นย) �้ฒนาเากเxกบ�านปาก
มาบ (ม.4)

คา#, เากน�กเา�ยนไา�า�บความ
า�มา."นแxะนวยงามภายใน
a#นย)้ �ฒนาเากเxก

า/าเน�นกาาปา�บปา4ง ภ#ม�t�aน) แxะ
อาคาานถานt�" �้ฒนาเากเxกบ�าน
ปากมาบ  (.ม 4)

500,000
(งบ อบo.)

       - - คา# ,เากน�กเา�ยนไา�า�บ
ความนะาวกนะนบาย
ในกาาใช�นถานt�"เา�ยน

       "





รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     3   ย*ทธศาส'ร!การt�ฒนาด)านการยกระด�บค*ณภาt㤀�ว#'ความเ52นรย3% ส%งเสร#มการศ5กษา และส�งคมสงเคราะห!

3. . แน างการt�ฒนา น�ดสน�างก�นง�กานเน�งนน��เ�มเน/น�ดก�นกนนมส�งเสน�มกานเน�งนน��แก�นาษฎน เ㾰��อ㾰�ฒนาไปส��กานเน�งนน��ตลอดเ���ต

ท�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1. ก�อสน�างกาลาอเนกปนะสงต�ปนะน)า
หม�� �่าน㾰น�อมโต-ะเก�าอ�.และอ�ปกนs�อ��น 
ๆ (ม.1) 

เป4นสถานม��ปนะเ�มและ
น�ดก�นกนนมของหม�� �่าน

ด)าเน�นกานก�อสน�างกาลา
อเนกปนะสงต� 1 หล�ง㾰น�อมโต-ะ
เก�าอ�.และอ�ปกนs�

1,000,000
(ง่ อ่ต./

เง�นอ�ดหน�น)

- - ม�สถานม��ปนะเ�มและ
น�ดก�นกนนม
น�นมนากาน

ส��นโงธาฯ

2. ปน�่ปน�งกาลาอเนกปนะสงต�ปนะน)า
หม�� �่าน  (ม.5)

”  ซ�.อโต-ะ 5 ต��, เก�าอ�. 100 ต��, 
㾰�ดลม ขนาด 16 น�.� 1 ต��, ม�� �่ง
แดด ขนาด 4.00x1.50 เมตน 
น)าน�น 4 อ�น  และขนาด 
6.00x1.50 เมตน  น)าน�น 1 อ�น

100,000
(ง่ อ่ต./

เง�นอ�ดหน�น)

- - ”  "

3. ก�อสน�างกาลาอเนกปนะสงต�ปนะน)า
หม�� �่าน㾰น�อมโต-ะเก�าอ�.และอ�ปกนs�อ��น 
ๆ (ม.6) 

             ”  ด)าเน�นกานก�อสน�างกาลา
อเนกปนะสงต� 1 หล�ง㾰น�อมโต-ะ
เก�าอ�.และอ�ปกนs�

- 1,000,000
(ง่ อ่ต./

เง�น
อ�ดหน�น)

- ” "

4. ปน�่ปน�ง/ต�อเต�ม กาลาอเนกปนะสงต�
ปนะน)าหม�� �่าน (ม.4) 

”  ด)าเน�นกานต�อเต�ม/ปน�่ปน�งต�ดต�.ง
นะ่่ไฟและนะ่่น.)า ฯลฯ

500,000
(ง่ อ่ต.)

- - ”  "



-63-

�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

5. ก�อสน�างกาลาอเนกปนะสงต�ปนะน)า
หม�� �่าน㾰น�อมโต-ะเก�าอ�.และอ�ปกนs�อ��น 
ๆ (ม.9)

เป4นสถานม��ปนะเ�มและ
น�ดก�นกนนมของหม�� �่าน

ด)าเน�นกานก�อสน�างกาลา
อเนกปนะสงต� 1 หล�ง㾰น�อมโต-ะ
เก�าอ�.และอ�ปกนs�

- 1000,000
(ง่ อ่ต./

เง�น
อ�ดหน�น)

- ม�สถานม��ปนะเ�มและ
น�ดก�นกนนม
น�นมนากาน

ส��นโงธาฯ

6. ปน�่ปน�ง/ซ�อมแซม หอกนะนางข�า�และ
เส�งงตามสางปนะน)าหม�� �่าน (ม.1-ม.10) 

เ㾰��อให�ปนะเาเนได�น�่
มนา่ข�อม�ลข�า�สาน
ของมางนาเกานได�อง�าง
ม���ถIง

ด)าเน�นกานปน�่ปน�ง/ซ�อมแซม 
หอกนะนางข�า�และเส�งงตามสาง
ปนะน)าหม�� �่าน (ม.1-ม.10)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเนได�น�่น��
ข�อม�ลข�า�สานของ
มางนาเกานอง�างม���
ถIง

สนง.ปล�ดฯ

7. ขงางเขตเส�งงตามสางปนะน)าหม�� �่าน 
(ม.1-ม.10)

”  ด)าเน�นกานขงางเขตเส�งงตามสาง
ปนะน)าหม�� �่าน(ม.1-ม.10)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

”  "

8. ต�ดต�.งนะ่่กนะนางเส�งงแ่่ไน�สาง เ㾰��อให�ปนะเาเนได�น�่
มนา่ข�อม�ลข�า�สาน

ของมางนาเกานได�อง�าง
ม���ถIง

ด)าเน�นกาน�างนะ่่เส�งงตาม
สาง/หอกนะนางข�า�แ่่ไน�สาง

1,000,000
(ง่ อ่ต/

เง�นอ�ดหน�น)

- - ปนะเาเนได�น�่น��
ข�อม�ลข�า�สานของ

มางนาเกานอง�างม���
ถIง

"

9. แก�ไขปLญหาต�ามงากนนเเ�ง �่นsากาน
(สง.)

เ㾰��อส�งเสน�มนโง่าง
ของน�ฐในกานแก�ไข
ปLญหาต�ามงากนน

ด)าเน�นกานซ�อมแซม/ปน�่ปน�ง
�่านให�ก�่ปนะเาเนและอ��นๆ

100,000
(ง่ อ่ต.)

100,000
(ง่ อ่ต.)

100,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเนม�เ���ตต�าม
เป4นอง��ด�ขI.น

ส��นกาน
กIกษาฯ

10. สน�่สน�นกานด)าเน�นงานตาม
ง�มธกาสตน�เกนษฐก�น㾰อเ㾰�งง

เ㾰��อสน�างต�ามเขOมแขOง
ให�เ�มเน

ด)าเน�นกานแก�ไขปLญหาต�าม
งากนน เเ�น กานน�ดต�.งน�านต�า
เ�มเน, ตลาดน�ดเ�มเน, กานน�าง
แนงงานในต)า่ล

50,000
(ง่ อ่ต.)

50,000
(ง่ อ่ต.)

50,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเนม�เ���ตต�าม
เป4นอง��ด�ขI.น

"



-64-

�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
11. น�ดต�.งก�นง�กานเน�งนน��เ�มเน(ม.10) เ㾰��อให�ม�ก�นง�เน�งนน��แลก

เปล��งน
ปนะส่กานs�,ร�ม�ปLญญา

ด)าเน�นกานน�ดต�.งก�นง�กานเน�งนน��
เ�มเน 1 แห�ง

- 300,000
(ง่ อ่ต.)

- น)าต�ามน��ม��ได�ไป
ปช� �่ต�ให�เก�ดปนะโงเน�
ก�่ตนเองและเ�มเน

สนง.ปล�ดฯ

12. ต�ดต�.งเตน��องเส�งงห�องปนะเ�ม อ่ต. เ㾰��อเ㾰��มปนะส�มธ�รา㾰กาน
ใเ�ห�องปนะเ�ม

ด)าเน�นกานต�ดต�.งเตน��องเส�งง㾰น�อม
อ�ปกนs�

600,000
(ง่ อ่ต.)

       - - เก�ดต�ามสะด�กในกาน
ใเ�ห�องปนะเ�ม

"

13. น�ดกานอ่นมให�ต�ามน��ด�านตอม㾰��เตอน� แก�
สมาเ�ก อ่ต.㾰น�กงานส��น
ต)า่ล,ล�กน�าง,t��น)าเ�มเน ฯลฯ

เ㾰��อเ㾰��มต�ามน��ด�าน
เมตโนโลง� สานสนเมก

ด)าเน�นกานน�ดกานอ่นมด�าน
ตอม㾰��เตอน�

60,000
(ง่ อ่ต.)

60,000
(ง่ อ่ต.)

60,000
(ง่ อ่ต.)

น)าต�ามน��ม��ได�ไป
ปช� �่ต�ให�เก�ดปนะโงเน�
ก�่ตนเองและเ�มเน

"

14. อ่นมและม�กนะกIกษาด�งานส)าหน�่ตsะt��
่น�หาน,สมาเ�ก อ่ต.㾰น�กงานส��น
ต)า่ล,ล�กน�าง,ก)าน�น,t��ใหญ� �่าน,t��น)าเ�มเน 
ฯลฯ

เ㾰��อเ㾰��ม��ส�งม�กน�ในกาน
ม)างาน

ด)าเน�นกานอ่นมและม�กนะกIกษาด�
งานนอกสถานม��

600,000
(ง่ อ่ต.)

600,000
(ง่ อ่ต.)

600,000
(ง่ อ่ต.)

น)าต�ามน��ใหม�ๆมา
㾰�ฒนากานม)างานและ
㾰�ฒนาเ�มเนให�
ก�า�หน�า

"

15. น�ดหาโต-ะหน�อแม�นอ�านหน�งส�อ㾰�ม㾰�(ม.1-
ม.10)

เ㾰��อให�ม��อ�าน
หน�งส�อ㾰�ม㾰�ปนะน)า
หม��่ �านม�โต-ะหน�อแม�น
ส)าหน�่อ�านหน�งส�อ㾰�ม㾰�

ด)าเน�นกาน น�ดม)าโต-ะหน�อแม�นอ�าน
หน�งส�อ㾰�ม㾰�  น)าน�น 10 เ�ด

60,000
(ง่ อ่ต.)

- - t��ใเ�่น�กานของม��อ�าน
หน�งส�อ㾰�ม㾰�ปนะน)า
หม��่ �านม�ต�ามสะด�ก

"

16. น�ดซ�.อหน�งส�อ㾰�ม㾰�หน�อน�ตงสานส)าหน�่ม��
อ�านหน�งส�อ㾰�ม㾰�ปนะน)าหม�� �่าน(ม.1-ม.10)

ปนะเาเนม�หน�งส�อ㾰�ม㾰�
อ�านตน่ม�กหม�� �่าน

ด)าเน�นกานน�ดซ�.อหน�งส�อ㾰�ม㾰�
ส)าหน�่ม��อ�านหน�งส�อ㾰�ม㾰�ปนะน)า
หม�� �่าน    หม��ละ 2 ฉ �่่/��น

60,000
(ง่ อ่ต.)

60,000
(ง่ อ่ต.)

60,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเน ได�น�่มนา่
ข�อม�ลข�า�สานม��ม�นต�อ
เหต�กานs�ปLนน� �่น

"

17. ปน�่ปน�งม��อ�านหน�งส�อ㾰�ม㾰�ปนะน)าหม�� �่าน
(ม.1-ม.10)

ปนะเาเนม�สถานม��อ�าน
หน�งส�อ㾰�ม㾰�ม��㾰น�อมใเ�
งาน

ด)าเน�นกานปน�่ปน�งม��อ�าน
หน�งส�อ㾰�ม㾰�ปนะน)าหม�� �่าน

- 200,000
 (ง่ อ่ต./

เง�นอ�ดหน�น)

- ปนะเาเนได�น�่ต�าม
สะด�กในกานใเ�
่น�กาน

"
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�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
18. อ่นมให�ต�ามน��  ด�านกานเง�น, กาน �่ญเ�,㾰�สด� 

ฯลฯ
เ㾰��อให�สมาเ�ก 
อ่ต.㾰น�กงานส��น
ต)า่ล,ล�กน�าง,t��น)าเ�มเน 
ฯลฯ ม�ต�ามเข�าในงาน

�่ญเ�,งาน㾰�สด� ฯลฯ

ด)าเน�นกานน�ดกานอ่นมให�ต�ามน��ด�าน
กานเง�น ,กาน �่ญเ�,㾰�สด� ฯลฯ

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

t��เข�าน�่กานอ่นม
สามานถน)าต�ามน��ม��ได�ไป
ปช� �่ต�ให�เก�ดปนะโงเน�
แต�ตนเองและเ�มเน

ส��นกานตล�งฯ

19. อ่ต.ส�ม㾰�นธ�㾰่ปนะเาเน/กานออกปนะเาตม
หม�� �่าน,ต)า่ล ฯลฯ

เ㾰��อให�เก�ดต�ามใกล�เ�ดเ㾰��อ
น�่ฟLงปLญหาม��เก�ดก�่
ปนะเาเนและน)ามาหามาง
แก�ไข

ด)าเน�นกานออกปนะเาตม
หม�� �่าน,ต)า่ลอง�างน�อง ปTละ 1 ตน�.ง 
ฯลฯ

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเนม�ม�กนตต�ม��ด�
และเข�าในถIงข�.นตอนกาน
ปช� �่ต�งานของ อ่ต.

สนง.ปล�ดฯ

20. ก�นง�ตอม㾰��เตอน�ปนะน)าต)า่ล่างแก�� เ㾰��องกนะด�่ต�sรา㾰เ���ต
ปนะเาเนให�ม�กตนได�น�่
โอกาสในกานกIกษาน�มม�.ง
㾰�ฒนาก�กงรา㾰ม�.งน�างกาง
และน�ตใน  สต�ปLญญาและใเ�
เป4นม�กษะในกานปนะกอ่
อาเ�㾰อง�างก�า�หน�าและเม�า
เม�งม

ด)าเน�นกานก�อสน�างอาตานก�นง�
ตอม㾰��เตอน�ปนะน)าต)า่ล 1 หล�ง น�ดซ�.อ
ตอม㾰��เตอน� PC น)าน�น 20 เตน��องและ
อ�ปกนs�ต�าง ๆ 

- - 2,400,000
(ง่ อ่ต./เง�น

อ�ดหน�น)

㾰�ฒนาต�ามน��ด�าน
เมตโนโลง�ของปนะเาเน
และสามานถน)าต�ามน��ม��
ได�น�่ไปใเ�งานได�นน�ง

"

21. �่านเอ�.ออามนต)า่ล่างแก�� ปล�กสน�าง �่านเอ�.ออามน
ส)าหน�่ปนะเาเนม��ม�นางได�
น�อง เเ�า/ซ�.อ

ซ�.อม��ด�นเ㾰��อน�ดม)าเป4น �่านเอ�.ออามน - - 15,000,000
 (ง่ อ่ต./

เง�นอ�ดหน�น)

ม�ม��ด�นส)าหน�่ปล�กสน�าง
�่านเอ�.ออามนให�

ปนะเาเนม��ม�นางได�น�อง 
เเ�า/ซ�.อ

"
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�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

22. เตน��องขงางเส�งงกลางแน�ง㾰น�อมเ�ม� เ㾰��อส�งเสน�มก�นกนนม
น�นมนากาน,㾰�กt�อน
หง�อนใน,่น�กาน
ปนะเาเน

ด)าเน�นกาน น�ดม)าเตน��องเส�งงกลาง
แน�ง㾰น�อมเ�ม�

- 600,000
(ง่ อ่ต.)

- ปนะเาเน㾰Iง㾰อใน
ก�่ก�นกนนม
น�นมนากาน

สนง.ปล�ดฯ

23. น�ดม)าแtนง�มธกาสตน�กาน㾰�ฒนาของ 
อ่ต.่างแก��

เ㾰��อ�างแน�มางกาน
㾰�ฒนาให�สอดตล�องก�่
นโง่างของราตน�ฐและ
ต�ามต�องกานของ
ปนะเาเน

ด)าเน�นกานน�ดม)าแtนง�มธกาสตน�
กาน㾰�ฒนาของ อ่ต. 

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

ม�แน�มางกาน㾰�ฒนา
สามานถแก�ไขปLญหา
ของปนะเาเนได�ถ�ก
ต�อง  ม�นเ�ลา

"

24. น�ดม)าแtน㾰�ฒนาสามปTของ 
อ่ต.่างแก��

เ㾰��อเกO่น�่น�มปLญหา
น)ามาน�ดม)าเป4น
โตนงกาน㾰�ฒนา

ด)าเน�นกานนดม)าแtน㾰�ฒนาสามปT
ของ อ่ต.่างแก��  ปTละ 1 ตน�.ง

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

สามานถแก�ไขปLญหา
ของปนะเาเนได�ตน่
ม�กด�าน

"

25. น�ดม)าแtนกานด)าเน�นกานและกาน
ต�ดตามและปนะเม�นtลแtน㾰�ฒนาของ 
อ่ต.่างแก��

เ㾰��อเป4นต��ม�อส)าหน�่
ปช�่ �ต�งานของt��่น�หาน

ด)าเน�นกานน�ดม)าแtนกานด)าเน�น
กานและกานต�ดตามและปนะเม�น
tลแtน㾰�ฒนาของ อ่ต.่างแก�� 

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

กานน�ดม)าโตนงกานม�
ปนะส�มธ�รา㾰ด�ขI.นต��ม
ต�าและตนงก�่ต�าม
ต�องกานของ
ปนะเาเนอง�าง
แม�นน�ง

"

26. ต�านดมะเ �่งน Domain name และเเ�า
㾰�.นม��เกO่ข�อม�ลเ�O่ไซด�ของ 
อ่ต.่างแก��

เป4นกานปนะเาส�ม㾰�นธ�
ข�อม�ลและกานด)าเน�น
งานของ อ่ต.่างแก��

ม�㾰�.นม��ส)าหน�่น�ดเกO่ข�อม�ลเ�O่
ไซด�ของ อ่ต.่างแก�� 

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

10,000
(ง่ อ่ต.)

เป4นแหล�งต�นหา
ข�อม�ลต�ามน��และเป4น
ม��น��น�กของปนะเาเน

"
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�- โครงการ ว�' 5ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
27. อ่นมให�ต�ามน��ด�านงานโงธาและงานด�าน

อ��นๆ ม��เก��ง�ข�อง
เ㾰��อให�สมาเ�ก อ่ต.,㾰น�กงาน
ส��นต)า่ล,ล�กน�าง,t��น)าเ�มเน
เข�าในเก��ง�ล�กษsะกานม)างานและ
กานมาต�ดต�อก�่ด�านงานโงธา

ด)าเน�นกานน�ดกานอ่นมให�
ต�ามน��ด�านงานโงธาน)าน�น 
1 ตน�.ง

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

t��เข�าน�่กานอ่นมได�น�่
ต�ามน��เก��ง�ก�่งาน
โงธา

ส��นโงธาฯ

28. อ่นมให�ต�ามน��เก��ง�ก�่ปนะเาธ�ปไตง
กานเม�องกานปกตนองและกานม�ส��นน��ม
ของปนะเาเนในองต�กนปกตนองส��นม�อง
ถ��น

เ㾰��อให�t��น)าเ�มเนสมาเ�ก 
อ่ต.และปนะเาเนเข�าในใน
นะ่อ่ปนะเาธ�ปไตงและกานม�
ส��นน��มในองต�กนปกตนองส��น
ม�องถ��น

ด)าเน�นกานอ่นมให�ต�ามน��
แก�t��น)าเ�มเน สมาเ�ก 
อ่ต.และปนะเาเน

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

20,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเนม�ต�ามน��
ต�ามเข�าในเก��ง�ก�่
นะ่อ่ปนะเาธ�ปไตง
และกานม�ส��นน��มใน
องต�กนปกตนองส��น
ม�องถ��น

สนง.ปล�ดฯ

29. กองม�นก��ง�มเ㾰��อกานกIกษานะด�่ปน�ญญาตน� เ㾰��อให�ก)าน�น,t��ใหญ� �่าน,t��น)า
เ�มเน ในต)า่ล่างแก�� ก��ง�ม
ส)าหน�่กIกษาต�อในนะด�่ปน�ญญา
ตน�

ก)าน�น,t��ใหญ�่ �าน,t��น)า
เ�มเน ในต)า่ล่างแก��

500,000
(ง่ อ่ต.)

500,000
(ง่ อ่ต.)

500,000
(ง่ อ่ต.)

ก)าน�น,t��ใหญ� �่าน,t��น)า
เ�มเน ในต)า่ล
่างแก�� ม�โอกาสกIกษา
ต�อในนะด�่ม��ส�งขI.น

"

30. โตนงกานม�นกานกIกษานะด�่ปน�ญญาโม
และปน�ญญาตน�ขององต�กนปกตนองส��น
ม�องถ��น

เ㾰��อให� �่ตตลากนของม�องถ��นได�
น�่กานกIกษาม�.งในนะด�่ปน�ญญา
ตน�และปน�ญญาโมเ㾰��อเป4นกานเ㾰��ม
ต�ามน��ต�ามสามานถเ㾰��อ
ปนะส�มธ�รา㾰ในกานปช� �่ต�งาน

t��่น�หาน ,สมาเ�ก, 㾰น�กงาน
เน�าหน�าม��และ �่ตตลม��อง��ใน
หล�กเกsม�ได�น�่ม�นกาน
กIกษาม�.งในนะด�่ปน�ญาญา
ตน�และปน�ญญาโม

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

t��
่น�หาน,สมาเ�ก,㾰น�กงา
นของ อ่ต.ม�โอกาส
กIกษาต�อในนะด�่ม��ส�ง
ขI.น

ส��นกาน
กIกษาฯ

31. สน�่สน�นส��อกานเน�งนน��ส)าหน�่ห�องสม�ด
เ�มเน (ม.4) 

เ㾰��องกนะด�่ต�sรา㾰เ���ต
ปนะเาเนให�ม�กตนได�น�่โอกาส
ในกานกIกษา

ซ�.อตอม㾰��เตอน� PC 
น)าน�น 3 เตน��อง มอ่ให�
ห�องสม�ดเ�มเน(ม.4)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

200,000
(ง่ อ่ต.)

㾰�ฒนาต�ามน��ด�าน
เมตโนโลง�สานสนเมก
ของปนะเาเนและ
สามานถน)าต�ามน��ม��ได�
น�่ไปใเ�งานได�นน�ง

"
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�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ59าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด儘รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)
32. น�ดซ�.อตอม㾰��เตอน�แ่่  PC และ โน�ต �่-ก 

ส)าหน�่ อ่ต.่างแก��
เ㾰��อใเ�ในก�นกานของ อ่ต. ซ�.อตอม㾰��เตอน� PC  น)าน�น 4 เตน��อง 

และ โน�ต �่-ก น)าน�น 2 เตน��อง
300,000

(ง่ อ่ต.)
- - ปนะส�มธ�รา㾰และ

ปนะส�มธ�tลในกาน
ม)างานด�ขI.น

สนง.ปล�ดฯ

33. อ�ดหน�นง่ปนะมาsสถานม��ต�ดtมสาธานsะ 
แก�t��งากไน� (ม.1-ม.10)

เ㾰��อให�กานสงเตนาะห�แก�t��
งากไน�

ด)าเน�นกานสน�างเสน�ม �่ตต�ลรา㾰แก�t��
งากไน�

50,000
(ง่ อ่ต.)

50,000
(ง่ อ่ต.)

50,000
(ง่ อ่ต.)

ปนะเาเนได�น�่กาน
สงเตนาะห�แก�t��งากไน�

34. ต�ดต�.งปน�่ปน�งต��สาขาโมนก�㾰ม�รางใน
(อ่ต.่างแก��)

เ㾰��อให�ม��ม)ากาน อ่ต. ม�
นะ่่ส��อสานม��ม�นสม�ง

ด)าเน�นกานต�ดต�.งปน�่ปน�งต��สาขา
โมนก�㾰ม�รางใน ขนาด  4 สางนอก 10 
สางใน 㾰น�อมอ�ปกนs�

    60,000
(ง่ อ่ต.)

      -
 

-
 

เ㾰��อได�น�่นะ่่ส��อสานม��
ม�นสม�ง และน�ดเนO�

  ส)าน�กงาน
    ปล�ดฯ

35. ปน�่ปน�งน�ดม)าเ�O่ไซต� (อ่ต. ่างแก��) เ㾰��อให�ม��ม)ากาน อ่ต.ม�
นะ่่ส��อสานม��น�ดเนO� และ
ม�นสม�ง

ด)าเน�นกานปน�่ปน�งน�ดม)าเ�O่ไซต� 
เ㾰��อนองน�่ปน�มาsงาน ด�าน
ตอม㾰��เตอน�ให�ม�นสม�ง

    49,300
   (ง่ อ่ต.)

       - - ่น�กานต�อมะเ �่ง่/นด
มะเ �่งน่น�กานออกแ่่
และน�ดม)าเ�O่ไซต�

      ,, 

36. น�ดซ�.อม��ด�น เ㾰��อขงาง㾰�.นม��ก�อสน�าง
อาตาน เ㾰��อกานนองน�่กาน
เนน�ญเต�่โตในอนาตต

ซ�.อม��ด�นเ㾰��อขงาง㾰�.นม��ก�อสน�างอาตาน
ส)าน�กงาน และก�นง�กานเน�งนน��

  4,500,000
  (ง่ อ่ต.)

-          - ม�ม��ด�นส)าหน�่ปล�กสน�าง
อาตาน เ㾰��อนองน�่ต�าม
ก�า�หน�าของ  อ่ต.

  ส)าน�กงาน
    ปล�ดฯ

37. เเ�าม��ด�น เ㾰��อขงาง㾰�.นม��ก�อสน�าง
อาตาน เ㾰��อกานนองน�่กาน
เนน�ญเต�่โตในอนาตต
           

 ซ�.อม��ด�นเ㾰��อขงาง㾰�.นม��ก�อสน�างอาตาน
ส)าน�กงาน และก�นง�กานเน�งนน��             

   500,000
  (ง่ อ่ต.)

-        - ม�ม��ด�นส)าหน�่ปล�กสน�าง
อาตาน เ㾰��อนองน�่ต�าม
ก�า�หน�าของ  อ่ต. 

       ,,              



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     3   ย*ทธศาส'ร!การt�ฒนาด)านการยกระด�บค*ณภาt㤀�ว#'ความเ52นรย3% ส%งเสร#มการศ5กษา และส�งคมสงเคราะห!

3.5. แนวทางการt�ฒนา ใร�การสงเคราะาแก�คนชรา คน쑴�การ  쎄��侐�วยเอดส และ쎄��ด�อยโอกาส

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ58าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด㤀รบ
2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1. ใา�การสงเคราะา쎄��ส�งอาย ,คน쑴�การ,쎄��
侐�วยเอดสและ쎄��ด�อยโอกาส

เ쑴"#อใา�การสงเคราะา쎄��
ส�งอาย , 쎄��쑴�การ%&#ได��)*น
%ะเi&ยน     쎄��侐�วยเอดส
และ쎄��ด�อยโอกาส เ侐,น
ไ侐อย�าง%-#ว.)ง

ใา�การสงเคราะา쎄��ส�งอาย  คน쑴�การ 
쎄��侐�วยเอดส 쎄��ด�อยโอกาสเ侐,นราย
เด"อนๆ ละ 500 iา% / คน
 - 쎄��ส�งอาย            5านวน  855 คน
 - 쎄��쑴�การ            5านวน  108 คน
 - 쎄��侐�วยโรคเอดส   5านวน    5   คน  

3,000,000
(งi อiต.

เง�น
อ ดาน น)

3,000,000
(งi อiต.

เง�น
อ ดาน น)

3,000,000
(งi อiต.

เง�น
อ ดาน น)

เ侐,นการ�ยายโอกาส
ส5าาร-i侐ระชาชน%&#
ต�องการร-iการ
สงเคราะา อย�าง%-#ว.)ง
และเ%�าเ%&ยม

ส�วนการ
<)กษาฯ

2. อ ดาน นงi侐ระมาณส5าาร-iการด5าเน�น
งานชมรม쎄��ส�งอาย 

เ쑴"#อใา�การด5าเน�นงาน
�องชมรมฯม&侐ระโยชน
ส�%i�ภา쑴ย�#ง�)*น

ด5าเน�นการสน-iสน นชมรม
쎄��ส�งอาย �องต5าiลiางแก�ว

100,000
(งi อiต.)

100,000
(งi อiต.)

100,000
(งi อiต.)

ชมรม쎄��ส�งอาย 
สามาร. -ดก� กรรม
เ쑴"#อ쎄��ส�งอาย ได�มาก
�)*น

"

3. ส�งเสร�มส �ภา쑴และความเ侐,นอย���อง쎄��
ส�งอาย 

เ쑴"#อส�งเสร�มส �ภา쑴และ
ความเ侐,นอย�� �อง쎄��ส�ง
อาย 

쎄��ส�งอาย ในต5าiลiางแก�ว 100,000
(งi อiต.)

100,000
(งi อiต.)

100,000
(งi อiต.)

쎄��ส�งอาย  ม&ส �ภา쑴
และความเ侐,นอย��ด&�)*น

"



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-         า�ทธศาสต 
กา ูฒนาร�านกา อน� กย
  กา ส��นส�ท ูาาก ธ  มชาต�  และส��งแวรล�อมท"�า�งา#นและส$งเส �มกา ท$องเท"�าวเช�งอน� กย

. . แน างการt�ฒนา   ณ งเ
ส �างอ�ตส)าน*กกา อรเ$าาเาาวชน  กา อรอบ มา��น)าช�มชนป ะชาชน  เ #ู�อใ⦤�ม"อ�ตส)าน*กและม"ส$วน $วมในกา อน� กย
ท ูาาก ธ  มชาต�และส��งแวรล�อม

ท�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ5าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา และท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ร( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

1. อรเ$าาเาาวชนอน� กย
ท ูาาก ธ  มชาต�
และส��งแวรล�อม

เ #ู�อใ⦤�เาาวชนไร� บเวาม ��
และม"อ�ตส)าน*กร�านกา 
อน� กย


ร)าเน�นกา อรเ$าาอน� กย

ท ูาาก ธ  มชาต�และส��งแวรล�อม

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ป ะชาชนม"อ�ตส)าน*ก 
 กและ⦤วงแ⦤น
ท ูาาก ธ  มชาต�

ส$วนสา
ธา ณส�ขฯ

2. อบ มใ⦤�เวาม ��แก$สมาช�ก 
อบต. ,ูนกงานส$วนต)าบล,ล�กอ�าง,า��น)า
ช�มชน ร�านกา อน� กย

ท ูาาก ธ  มชาต�และส��งแวรล�อม

เ #ู�อส �างอ�ตส)าน*กและส �าง
เวาม $วมม#อในกา อน� กย

ท ูาาก ธ  มชาต�

ร)าเน�นกา อบ มใ⦤�เวาม ��แก$
สมาช�ก อบต. ,ูนกงานส$วน
ต)าบล,ล�กอ�าง,า��น)าช�มชน ร�านกา 
อน� กย
ท ูาาก ธ  มชาต�และส��ง
แวรล�อม

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

” ”

3. อร⦤างง อง บขาะม�ลฝอา เ #ู�อเ �ู�มป ะส�ทธ�ภาูกา 
อรกา ส��งแวรล�อมในต)าบล

อร⦤างง อง บขาะม�ลฝอาูลาสต�ก
งงกลมขนาร  200  ล�ต  
อ)านวน  100  งง

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ขาะม�ลฝอา ง�กท�AงเปBน
ท"�เปBนทาง ไม$
ก ะอรก ะอาา

”

4.  ณ งเ
อรเกDบขาะตามล)าเลอง เ #ู�อ กยาส��งแวรล�อมและ
เวามสะอารของแม$นA)า
ล)าเลอง

ร)าเน�นกา อรเกDบขาะตามล)าเลอง
ต$างๆ ในต)าบล

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

แม$นA)า,ล)าเลองสะอาร 
ป าศอากขาะ

”

5.  ณ งเ
กา เรแากขาะและกา อรตAง
ธนาเา ขาะ

เ #ู�อเ �ู�มป ะส�ทธ�ภาูกา 
ก)าอรขาะในต)าบล

ร)าเน�นกา  ณ งเ
กา เรแากขาะ
และกา อรตAงธนาเา ขาะ

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

ป �มาณขาะท"�ง�กท�Aงลง
งง อง บขาะลร
ลง,เ วเ #อนม" าาไร�
อากกา ขาาเศยวสร�

”
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ท�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ5 1าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ชรบ

2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

6.  ณ งเ
กา ไม$อบสตว
นA)าในฤร�วางไข$ , 
สตว
นA)าท"�ไม$ไร�ขนารและกา ใช�เเ #�อง
ม#อา�รป ะเภทในกา ท)าป ะมง

เ #ู�อส �างอ�ตส)าน*กและ
ส �างเวาม $วมม#อในกา 
อน� กย
ท ูาาก 

ร)าเน�นกา  ณ งเ
กา ไม$อบสตว
นA)า
ในฤร�วางไข$ , สตว
นA)าท"�ไม$ไร�ขนาร
และกา ใช�เเ #�องม#อา�รป ะเภทใน
กา ท)าป ะมง

50,000
(งบ 

อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
 (งบ อบ.ต.)

ป ะชาชนม"อ�ตส)าน*ก
 กและ⦤วงแ⦤น
ท ูาาก 

ส$วนสา
ธา ณส�ขฯ

7. อน� กย
ท ูาาก ธ  มชาต�และส��ง
แวรล�อม

” ร)าเน�นกา อน� กย

ท ูาาก ธ  มชาต�และส��ง
แวรล�อม

50,000
(งบ 

อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

” ”

8. อรท)าท"�ตAงงงขาะ เสล. เ #ู�อเวามเปBน ะเบ"าบ
เ "าบ �อาและปKองกนไม$
ใ⦤�งงูลาสต�กบ  อ�ขาะ
ล�ม

อรวางท$อำ"เมนต
 อ)านวน 100 ท$อ
ส)า⦤ บ อง บงงขาะ

20,000
(งบ 

อบต.)

- - #ูAนท"�ม"เวามสะอาร 
สภาูแวรล�อมร"ข*Aน

”



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     4   า�ทธศาสต 
กา ูฒนาร�านกา อน� กย
 กา ส��นส�ท ูาาก ธ  มชาต� และส��งแวรล�อมท"�า�งา#นและส$งเส �มกา ท$องเท"�าวเช�งอน� กย

4.2. แนวทางการt�ฒนา เรก�เก์์มปล�กป(าชานเลน ตาม #ู)นท"�ชานc+,งทะเลและตามแนวล-าคลอง

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ร( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

1. ปล�กป(าชานเลนตาม #ู)นท"�ชานc+,งทะเล
และตามแนวล-าคลอง

เ #ู�อเ �ู�มป �์มาณป(าชาน
เลนในธ์์มชาต�และ
เ��นเ�์ะบบน�เวศน
ป(า
ชานเลน

ร-าเน�นกา์ปล�กป(าชานเลนตาม
#ู)นท"�ชานc+,งทะเลและตามแนว

ล-าคลอง ในต-าบลบางแก�ว

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

#ู)นท"�ป(าชานเลนเ �ู�ม
อ:)นและเก�รความ
สมร�ลออง์ะบบ
น�เวศน
ป(าชานเลน

ส$วนสา
ธา์ณส�อฯ

2. ปล�กต�นไม�บ �์เวณสถานท"�
์าชกา์,วร,สถานศ:กัา,ท"�สาธา์ณะ 
สองอ�างถนนสานต$างๆ ในต-าบลบางแก�ว

เ #ู�อเ��นเ�สภาู
แวรล�อมและใC�เก�ร
ความ $์ม #์�น

ร-าเน�นกา์ปล�กต�นไม�ชน�รต$างๆ 
ปCละ
เ-านวนไม$น�อนกว$า 2,000 ต�น

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

เก�รความ $์ม #์�นและ
เก�รความป์ะทบใเ
แก ��เร�นทาง $าน ไป-
มา

”

 3. อ�รCน�นงบป์ะมาณส-าC ์บกล�$ม
เกัต์ก์
(ม.1-ม.10)

เ #ู�อเ �ู�มป �์มาณ ล ล�ต
และ ส �์าง์านไร�ท"�น�งน#น

ร-าเน�นกา์ใC�ความ �์� ความเอ�าใเ
ใน
เกัต์ก์ เ #ู�อเ �ู�ม ล ล�ตใน
กา์เกัต์อน$างน�งน#น

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

ป์ะชาชนไร�ความ �์� 
ในกา์ท-ากา์เกัต์
และเ �ู�ม ล ล�ต 

”



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     4   น�ทธศาสต 
์กา์ ูฒนาร�านกา์อน� ์กั
 กา์เ��นเ�ท ์ูนาก์ธ์์มชาต� และส��งแวรล�อมท"�น�งน#นและส$งเส �์มกา์ท$องเท"�นวเช�งอน� ์กั

4. . แน างการt�ฒนา กา์อน� ์กั
และเ��นเ� แหล$งเูาะ ูนธ�
สตว
น'(าตามธ์์มชาต� กา์劰*องกนกา์กรเซาะชานت-.ง

ท�- โครงการ ว�' ระสงค!
เ51าหมาย

(ผลผล#'ขรงโครงการ)

งบ5ระมาณและท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

จะได)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ชรบ

2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1. ก$อส �์าง/劰 ์บ劰 �์ง แนวกนคล#�น,劰ะกา ์ง
เท"นม  ภานในต(าบลบางแก�ว

เ #ู�อลรความแ์งของ
คล#�น ไม$ให�กรเซาะ
ชานت-.งทะเลและเ劰9นท"�
อน�$อาศนของ ูนธ
ธ
สตว

น'(าตามธ์์มชาต�

ร(าเน�นกา์ก$อส �์าง/劰 ์บ劰 �์ง 
แนวกนคล#�น,劰ะกา ์งเท"นม

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

หน�าร�นบ �์เวณชานت-.ง
ทะเลไม$@�กน'(าทะเล
กรเซาะ

ส$วนสา
ธา์ณส�ขฯ

2. 劰ล$อน ูนธ�
สตว
น'(า ตามแม$น'(าล(าคลอง 
ภานในต(าบลบางแก�ว

เ #ู�อเ �ู�ม劰 �์มาณสตว
น'(า
ตามธ์์มชาต�ให�มาก
ขC'น

ร(าเน�นกา์劰ล$อน ูนธ�
สตว
น'(า 
ตามแม$น'(าล(าคลอง ภานในต(าบล
บางแก�ว

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

劰์ะชาชนม"แหล$ง
อาหา์โ劰์ต"นมากขC'น
และ ์กัาสมร�ลของ
์ะบบน�เวศน
ให�ค#นมา

”



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     4   น�ทธศาสต 
์กา์ ูฒนาร�านกา์อน� ์กั
 กา์เ��นเ�ท ์ูนาก์ธ์์มชาต� และส��งแวรล�อมท"�น�งน#นและส$งเส �์มกา์ท$องเท"�นวเช�งอน� ์กั

4.4. แนวทางการt�ฒนา ส$งเส �์มและ ูฒนา แหล$งท$องเท"�นวเช�งอน� ์กั
 กา์ยรก�ยก์์มร�านกา์ท$องเท"�นว กา์บ �์กา์นกท$องเท"�นวและอ#�น ๆ

ท�-
โครงการ ว�'ร*5ระสงค!

เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ร( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

1. สนบสน�นกา์ป์ะชาสม ูนธ
กา์ท$อง
เท"�นว ใน์ะรบยงหวร,อ/าเภอ,ต/าบล

เ #ู�อให�นกท$องเท"�นว �์�ยก
และสนใยเร�นทางมา
ท$องเท"�นวนงแหล$งท$อง
เท"�นวของยงหวร

ร/าเน�นกา์สนบสน�นกา์
ป์ะชาสม ูนธ
กา์ท$องเท"�นว ใน
์ะรบยงหวร,อ/าเภอ,ต/าบล

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ย/านวนนกท$องเท"�นว
เ �ู�มข67น ป์ะชาชนใน

#ู7นท"�ม"์านไร�เ �ู�มข67น

สนง.ปลร
ฯ

2. ยรท/าและต�รต7ง ป;านโฆัณา
ป์ะชาสม ูนธ
แหล$งท$องเท"�นว

” ร/าเน�นกา์ยรท/าและต�รต7ง ป;าน
โฆัณาป์ะชาสม ูนธ
แหล$งท$อง
เท"�นว

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

” ”

3. ยรส �์างสญลกัณ
กา์ท$องเท"�นวของ
ยงหวร

” ร/าเน�นกา์ยรส �์างสญลกัณ
กา์
ท$องเท"�นวของยงหวร

300,000
(งบ อบต./

เง�น
อ�รหน�น)

” ”

4. ยรต7งศ�นน
บ �์กา์ข�อม�ลแก$นกท$องเท"�นว ” ร/าเน�นกา์ยรต7งศ�นน
บ �์กา์ข�อม�ล
แก$นกท$องเท"�นว

- 300,000
(งบ อบต./

เง�น
อ�รหน�น)

- ” ”

5. ป์ะรบตกแต$งสถานท"�,ป ์บป �์งภ�ม�ทศน
 
ตามเส�นทางและแหล$งท$องเท"�นวใน
ต/าบล

” ร/าเน�นกา์ป์ะรบตกแต$งสถาน
ท"�,ป ์บป �์งภ�ม�ทศน
 ตามเส�นทาง
และแหล$งท$องเท"�นวในต/าบล

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

” ”



-75-

�-
โครงการ ว�'ร*5ระสงค!

เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ร( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)
6. ูฒนาสถานท"�ส/าห ์บส$งเส �์มเปIนแหล$ง

ท$องเท"�นวในต/าบล
ูฒนาให�เปIนแหล$งท$อง

เท"�นว  ภานในต/าบล
บางแก�ว

ร/าเน�นกา์ ูฒนาสถานท"�ส/าห ์บส$ง
เส �์มเปIนแหล$งท$องเท"�นวในต/าบล

- 200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ย/านวนนกท$องเท"�นว
เ �ู�มข67น ป์ะชาชนใน

#ู7นท"�ม"์านไร�เ �ู�มข67น

สนง.ปลรฯ

7. ก$อส �์าง/ป ์บป �์ง  สวนนกบ �์เวณคลอง
หม#�นหาญ (ม.10)

” ร/าเน�นกา์ป ์บป �์ง สวนนกบ �์เวณ
คลองหม#�นหาญ (ม.10)

- 1,000,000
(งบ อบต./

เง�นอ�รหน�น)

- ” ”

8. ป ์บป �์งภ�ม�ทศน
 �์มถนนสานลรกะปL – 
ปากมาบ หม�$ท"� 5 – 8 (หน�า อบต.)

เ #ู�อป ์บป �์งภ�ม�ทศน
 
บ �์เวณ 2 งOPงถนน ให�เก�ร
ความ $์ม #์�นและสวนงาม

ร/าเน�นกา์ปล�กต�นไม�,รอกไม� 2 งOPง
ถนนสานลรกะปL – ปากมาบ หม�$ท"� 5 – 
8 (หน�า อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

- - ถนนสานลรกะปL – ปาก
มาบ เก�รความ

$์ม #์�น,สวนงาม

”

9. ก$อส �์างอาคา์/ยรกา์ก์ะบวนกา์กา์
เ "์นน �์�ว�ถ"ป์ะมง #ู7นบ�าน ใน �์ปแบบ

�ู �ูธภณo
 #ู7นบ�าน ช�มชนป์ะมงบ�านปาก
มาบ (ม.8)

เ #ู�อส$งเส �์มกา์อน� ์ก 
ั
ศ�ลปวฒนธ์์มท�องถ��น 
และแหล$งท$องเท"�นวเช�ง
วฒนธ์์ม

ก$อส �์างอาคา์/ป#7อเค #์�องม#อป์ะมงเก$า
และใหม$ ยรท/าเอกสา์เผนแู $์ ฯลฯ

500,000
(เง�น

อ�รหน�น)

- - เก�รแหล$งท$องเท"�นวเช�ง
วฒนธ์์มท"�สอรคล�อง 
ว�ถ"ช�มชน

”

10. ก$อส �์างอาคา์ �ู �ูธภณo
เ #์อ (ม.8) เ #ู�อเปIนสถานท"�ท$องเท"�นว
แห$งใหม$ในต/าบล

ร/าเน�นกา์ก$อส �์างอาคา์ �ู �ูธภณo

เ #์อ
ตามแบบแปลนขององค
กา์บ �์หา์
ส$วนยงหวร

1200,000
(เง�น

อ�รหน�น)

- - ป์ะชาชนม"ย�ตส/าน6ก ์ก
และหวงแหนม์รกทาง
วฒนธ์์มของท�องถ��น 
ป์ะชาชนม"์านไร�ยาก
นกท$องเท"�นวท"�เข�ามาเน#�
นมชม

11. ส$งเส �์มกา์ท$องเท"�นวเช�งอน� ์ก 
ั ทางแม$น7/า
ล/าคลอง ในต/าบลบางแก�ว

เ #ู�อร6งร�รนกท$องเท"�นว ร/าเน�นกา์ส$งเส �์มกา์ท$องเท"�นวเช�ง
อน� ์ก 
ั ทางแม$น7/าล/าคลอง

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ป์ะชาชนใน #ู7นท"�ม"
อาช"ูม"์านไร�มากข67น

”



-76-

�-
โครงการ ว�'ร*5ระสงค!

เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ร( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

12. ส$งเส �์มสนบสน�นกา์ท$องเท"�นวเช�งน�เวศน
 
ในต/าบลบางแก�ว

เ #ู�อให�ป์ะชาชนไร�เข�า
มาศ6กัา

ร/าเน�นกา์ส$งเส �์มสนบสน�นกา์ท$อง
เท"�นวเช�งน�เวศน
 ในต/าบลบางแก�ว

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ป์ะชาชน ์ก, ห$วงแหน
ท ์ูนาก์ธ์์มชาต�

”

13 อ�รหน�นงบป์ะมาณส/าห ์บท"�ท/ากา์
ปกค์องยงหวร สม�ท์สงค์ามให�กบ
ม�ลน�ธ� ู์ะบ์ม์าชาน�ส์ณ
 ู์ะบาท
สมเรVยู์ะ �ูทธเล�ศหล�านภาลนในู์ะบ์ม
์าช�ปถมภ
 (อ�ทนาน ์.2)

สนบสน�นกา์ร/าเน�นงาน
ก�ยก์์มม�ลน�ธ� ู์ะบ์ม
์าชาน�ส์ณ
 ู์ะบาท
สมเรVยู์ะ �ูทธเล�ศหล�า
นภาลนในู์ะบ์ม์าช�
ปภมภ


เ #ู�อให�เปIนสถานท"�สกกา์ะล/า 6์กถ6ง
ค�ณงามความร" และยรเปIนแหล$งท$อง
เท"�นวทางป์ะวตศาสต 
์ 

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ป์ะชาชนไร�ความ �์�ถ6ง
ป์ะวตศาสต 
์ความ
เปIนมาใน( ์ชกา์ท"� 2)
และเปIนแหล$งท$องเท"�นว

สนง.ปลรฯ

14 อ�รหน�นอ/าเภอเม#องสม�ท์สงค์าม 
(ส/านกงาน ูฒนาช�มชน )ส/าห ์บโค์งกา์
สนบสน�นกา์ยรเกVบข�อม�ล (ยปฐ) และ
โค์งกา์ค$าบนท6กและป์ะมวลผลข�อม�ล 
(ยปฐ) ป์ะย/าปX 2554

เ #ู�อเปIนค$าใช�ย$านส/าห ์บ
กา์ร/าเน�นกา์ยรเกVบ
ข�อม�ล / บนท6กข�อม�ล 
(ยปฐ)

กา์ยรเกVบข�อม�ลและป์ะมวลผล
ข�อม�ล (ยปฐ) ของต/าบลบางแก�วเปIน
ไปอน$างม"ป์ะส�ทธ�ภาู

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ไร�ข�อม�ลในกา์ยรเกVบ
อน$างถ�กต�องและค์บ
ถ�วนสมบ�์ณ


”

15 อ�รหน�นงบป์ะมาณส/าห ์บบ �์หา์ศ�นน

ข�อม�ลข$าวสา์กา์ยรป#7อยรย�าง ขององค
ก์
ปกค์องส$วนท�องถ��น ์ะรบอ/าเภอ

เ #ู�ออ�รหน�นงบป์ะมาณ
ให�แก$ศ�นน
ข�อม�ลข$าวสา์
กา์ยรป#7อยรย�างของ 
อปท. ์ะรบอ/าเภอ 

ร/าเน�นกา์ อ�รหน�นงบป์ะมาณ
ส/าห ์บบ �์หา์ของส/านกงานในกา์
ยรป#7อยรย�างขององค
ก์ปกค์องส$วน
ท�องถ��น 
์ะรบอ/าเภอ

       - 1,5000
(งบ อบต.)

1,5000
(งบ อบต.)

เ #ู�อเปIนกา์ร/าเน�นงาน
บ �์หา์ยรป#7อยรย�าง
ของ 
อปท. ์ะรบอ/าเภอฯ

ส$วนกา์
คลงฯ

16. ส$งเส �์มสนบสน�นกองท�นเ��นเ�ท ์ูนาก์
สตว
น7/า

เ #ู�อกา์เ��นเ�ท ์ูนาก์ ร/าเน�นกา์ส$งเส �์มสนบสน�นกองท�น
เ��นเ�ท ์ูนาก์สตว
น7/า

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

สตว
น7/ามากข67น 
ป์ะชาชนใน #ู7นท"�ม"
อาช"ูม"์านไร�มากข67น

ส$วน
สาธา์ณส�

ข

17. อ�รหน�นงบป์ะมาณให�กบอาสาสมค์
สาธา์ณส�ขป์ะย/าหม�$บ�าน (อสม.) 
(ม.1-ม.10)

เ #ู�อเปIนค$าใช�ย$านในกา์
ท/างานใน #ู7นท"�แก$
ป์ะชาชนในต/าบล

ร/าเน�นกา์ส$งเส �์มสนบสน�นงานร�าน
สาธา์ณส�ขให�แก$ป์ะชาชนต/าบล

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ป์ะชาชนไร� ์บกา์
ร�แลร�านส�ขภาู

,,
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โครงการ ว�'ร*5ระสงค!

เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงาน

ท�-ร�บผ#ด

ร( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

18. ต�รต7งบอ 
์รป์ะชาสม ูนธ
ข�อม�ล
ข$าวสา์ในหม�$บ�านเอ#7ออาท์ (ม.8)

เ #ู�อป์ะชาสม ูนธ

ข�อม�ลข$าวสา์ ใน
หม�$บ�านเอ#7ออาท์ 

ร/าเน�นกา์ต�รต7งบอ 
์ร
ป์ะชาสม ูนธ

ข�อม�ลข$าวสา์ ให�แก$ป์ะชาชน

50,000
  (งบ อบต.)

- - ป์ะชาชนไร� ์บ
ข�อม�ลข$าวสา์
ป์ะชาสม ูนธ


สนง.ปลร
ฯ

19. บ �์หา์ศ�นน
ข�อม�ลข$าวสา์กา์ยรป#7อยร
ย�างขององค
ก์ปกค์องส$วนท�องถ��น
์ะรบอ/าเภอ

เ #ู�อบ �์หา์ข�อม�ล
ข$าวสา์กา์ยรป#7อยร
ย�าง

ร/าเน�นกา์อ�รหน�นงบป์ะมาณให�
ศ�นน
ข�อม�ลข$าวสา์กา์ยรป#7อยรย�าง
ขององค
ก์ปกค์องส$วนท�องถ��น
์ะรบอ/าเภอ โรนย$านยาก
เง�น์านไร� -  15000. บาท
เง�นอ�รหน�น - 135,000. บาท

150,000
( งบ อบต .)

   

- - เ #ู�อเปIนกา์ร/าเน�น
งานบ �์หา์ยรป#7อยร
ย�างของ 
อปท. ์ะรบอ/าเภอฯ

ส$วนกา์
คลง



รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     5    น�ทธศาสต 
์กา์ ูฒนาร�านกา์อน� ์กั 
ปปะเั �  หฒนธปปม  ��ม�ป�ญญาท�อง"�#นและกาปส&งเสป�มนนทนากาป  ัก'&อนหา&อนใจและกาปก�ฬา
5. . แน างการt�ฒนา  ส&งเสป�มและจูก�จกปปมกาปง-.นง�  อน�ปกส
ปปะเั �หฒนธปปม  ��ม�ป�ญญาท�อง"�#น

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

1. จูก�จกปปมย2าเ 3ัญปปะโาชน
 เน6#องใน
โอกาสหนส2าiญต&างๆ

เ 6ั#อให�ปปะชาชนไ �ูม�ป&หม
ในก�จกปปม
สาธาป ปปะโาชน


2ูาเน�นกาปจูก�จกปปมย2าเ 3ัญ
ปปะโาชน
 เน6#องในโอกาสหน
ส2าiญต&างๆ

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

ปปะชาชนในต2ายลเก�ู
iหามสามii� สป�าง
จ�ตส2าน?กกาปปก"�#นฐาน
ย�านเก�ู

ส&หนกาป
ศ?กสาฯ

2. สป�างจ�ตส2าน?กกาปปกสาศ�ลปะจาป�ต
ปปะเั �,��ม�ป�ญญาท�อง"�#นและ
หฒนธปปมท�อง"�#น

เ 6ั#อให�ปปะชาชนไ �ูป&หม
ม6อกน 2ูาปงปกสาไห�ิ?#ง
ศ�ลปหฒนธปปมปปะเั �
และ��ม�ป�ญญาท�อง"�#น

2ูาเน�นกาปจูท2าก�จกปปม เช&น 
กาปปปะกหูแศ&งศนในป�ปแยย
ต&างๆ, กาปทศนศ?กสา �ูานศ�ลป
หฒนธปปม ฯลฯ

30,000
(งย อยต.)

30,000
(งย อยต.)

30,000
(งย อยต.)

ปปะชาชนม�จ�ตส2าน?ก
ป&หมกนปกสาศ�ลป
หฒนธปปมปปะเั �
และ��ม�ป�ญญาศองท�อง
"�#นให�iงอา�&ตลอูไป

"

3. ส&งเสป�มให�ปปะชาชนเศ�าหู ง�งธปปมใน
เทศกาลและหนส2าiญทางศาสนา

เ 6ั#อให�ปปะชาชนไ �ู
ท2าย�ญส2าปหมกาาหาจา ใจ 
น2าหลกi2าส#งสอน ไปใช�
ให�เก�ูปปะโาชน
ในกาป

2ูาเน�นช�ห�ต

จูก�จกปปมหนห�สาศย�ชา, หน
มาฆย�ชา, หนอาสาฬหย�ชา ฯลฯ

30,000
(งย อยต.)

30,000
(งย อยต.)

30,000
(งย อยต.)

ปปะชาชนสามาป"น2า
หลกธปปม i2าส#งสอน 
ไปใช�เปIนหลกในกาป

2ูาเน�นช�ห�ต

"

4. ัฒนาiปอยiปห ในต2ายลยางแก�ห
(iปอยiปห'าส�ศ)

เ 6ั#อสป�างiหามสามii� 
ศองiนในiปอยiปห

2ูาเน�นกาปจูก�จกปปม ัฒนา
iปอยiปห ในต2ายลยางแก�ห
(iปอยiปห'าส�ศ)

30,000
(งย อยต.)

30,000
(งย อยต.)

30,000
(งย อยต.)

iปอยiปหเก�ูiหาม
อยอ�&น

"
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ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)
5. จูก�จกปปมหน'��ส�งอาา�และปปะเั �สงกปานต
 เั6#อให�'��ส�งอาา�ไ �ูม�โอกาส

ัยปะและท2าย�ญป&หมกน
2ูาเน�นกาปจูก�จกปปมหน'��ส�งอาา�

และปปะเั �สงกปานต

600,000

(งย อยต.)
600,000

(งย อยต.)
600,000

(งย อยต.)
ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมอน �ูงาม 
างiงอา�&

ส&หนกาปศ?กสาฯ

6. ส&งเสป�มหนอาท�ตา
เปIนหนiปอยiปห เั6#อให�สมาช�กในiปอยiปหไ �ู
อา�&กนัป�อมหน�า อาท�ตา
ละ 1 
หน

2ูาเน�นกาปป ปงi
ส&งเสป�มหนอาท�ตา

เปIนหนiปอยiปห

20,000
(งย อยต.)

20,000
(งย อยต.)

20,000
(งย อยต.)

iปอยiปหเก�ูiหาม
อยอ�&น

“

7. สนยสน�นกาปลอากปะทงกายกล�หาศองจงหหู
สม�ทปสงiปาม

ศ�าป&หมก�จกปปมท�#ทางจงหหู
สม�ทปสงiปามจูศ?Pน

จูท2ากปะทงกายกล�หา, ธ�ปช�ยนP2ามน
าาง ัป�อมปปะ ูยตกแต&งเป6อ ส2าหปย
เศ�าป&หมศยหน

100,000
(งย อยต.)

100,000
(งย อยต.)

100,000
(งย อยต.)

�าาในต2ายลม�ส"านท�# 
ปหยปหมศ�ลปหต"� โยปา 
หต"� ท�#เก�ูจาก��ม�ป�ญญา
ศองiนในท�อง"�#น

"

8. จูงานเน6#องในหนเฉล�มัปะชนัปปสา 12 ส�ง
หาปาชช�น�

เั6#อแสูงiหามจงปก�ก �ูต&อ
องi
สมเ 3ูจัปะปาชช�น�นา"

2ูาเน�นกาปจูงานเน6#องในหนเฉล�ม
ัปะชนัปปสา 12 ส�งหาปาชช�น�

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

ส"ายนปัะมหากสตป�า

 ม�iหามม#งiง

       "

9. จูงานเน6#องในหนเฉล�มัปะชนัปปสา 5 ธนหา
มหาปาช

เั6#อแสูงiหามจงปก�ก �ูต&อ
องi
ัปะยาทสมเ 3ูจ
ัปะเจ�าอา�&หห

2ูาเน�นกาปจูงานเน6#องในหนเฉล�ม
ัปะชนัปปสา 5 ธนหามหาปาช

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

ส"ายนัปะมหากสตป�า

ม�iหามม#งiง

"

10. จูตPงั�ั �ธ� น
ท�อง"�#นและศ�นา
เป�านป��
��ม�ป�ญญาชาหย�าน

เั6#อให�ม�ั�ั�ธ� น
ท�อง"�#น
ส2าหปยเปIนแหล&งปหยปหม
ศ�ลปหต"�โยปา  หต"�ส�#งศอง
เiป6#องใช�ท�#เก�ู จาก��ม�ป�ญญา
ท�อง"�#น

2ูาเน�นกาปจูตPงั�ั�ธ� น
ท�อง"�#น
และศ�นา
เป�านป����ม�ป�ญญาชาหย�าน

- - 500,000
(งย อยต. /

เง�นอ�ูหน�น)

�าาในต2ายลม�ส"านท�#
ปหยปหมศ�ลปหต"�โยปา 
หต"� ท�#เก�ูจาก��ม�ป�ญญา
ศองiนในท�อง"�#น

"
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)
11. อ�ูหน�นงยปปะมา จูก�จกปปมเท�ูท�ลส"ายน

ัปะมหากสตป�า
, ศาสนาและหฒนธปปม (ม.1-
10)

หม�&ย�านท�#ไ �ูปยงยปปะมา 
สามาป" 2ูาเน�นก�จกปปมไ �ู
และเั6#อให�ปปะชาชนเศ�าป&หม
ก�จกปปม

สนยสน�นงยปปะมา แก&หม�&ย�านท�#
เสนอโiปงกาปศอปยกาปสนยสน�น

300,000
(งย อยต.)

300,000
(งย อยต.)

300,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมและ
ส"ายนัปะมหากสตป�า

ศองท�อง"�#นางiงอา�&

ส&หนกาปศ?กสาฯ

12. สนยสน�นกาปก&อสป�างโยส"
หูยางย&อ (ม.5) เั6#อก&อสป�างโยส"
หลงใหม&
ศองหูยางย&อ

สนยสน�นงยปปะมา ส2าหปยกาป
ก&อสป�างโยส"
หูยางย&อ (ม.5)

- - 100,000
(งย อยต.)

หูยางย&อม�โยส"
หลง
ใหม&ใช�ส2าหปยปปะกอย
ก�จกปปมทางศาสนา

“

13. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 
หม�&ท�# 1 ส2าหปยโiปงกาปงานย�ญกลางย�านและ
��ม�ป�ญญาท�อง"�#น

เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะเั �ท2าย�ญ
กลางย�าน (.ม 1)

60,000
(งย อยต.)

60,000
(งย อยต.)

60,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

“

14. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 
หม�&ท�# 3 ส2าหปยโiปงกาปปปะเั �ท2าย�ญกลาง
ย�าน (ม.3)

 เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน         

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะเั �ท2าย�ญ
กลางย�าน (.ม 3)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

“

15. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 
หม�&ท�# 4 ส2าหปยโiปงกาปปปะเั �ท2าย�ญกลาง
ย�าน (ม.4)

 เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน 

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะเั �ท2าย�ญ
กลางย�าน (.ม 4)

70,000
(งย อยต.)

70,000
(งย อยต.)

70,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

“



-81-

�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)
16. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 

หม�&ท�# 5 ส2าหปยโiปงกาปงาน ปปะจ2าปUปปะเั �
ศาลเจ�าแม&แก& 

 เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน 

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะจ2าปU ปปะเั �
ศาลเจ�าแม&แก&  (.ม 5)

90,000
(งย อยต.)

90,000
(งย อยต.)

90,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

ส&หนกาปศ?กสา

17. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 
หม�&ท�# 6 ส2าหปยโiปงกาปงานปปะจ2าปUศาลเจ�า
ั&อเิ�านิ6อ

 เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน 

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะจ2าปU ปปะเั �
ศาลเจ�าั&อเิ�านิ6อ (.ม 6)

100,000
(งย อยต.)

100,000
(งย อยต.)

100,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

“

18. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 
หม�&ท�# 7 ส2าหปยโiปงกาปงานปปะจ2าปU
ศาลเจ�าั&อง�  (ม.7)

 เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน 

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะเั �ท2าย�ญ
ปปะจ2าหม�&ย�าน (.ม 7)

60,000
(งย อยต.)

60,000
(งย อยต.)

60,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

“

19. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาป หม�&ย�าน 
หม�&ท�# 8 ส2าหปยโiปงกาปงานปปะเั � ท2าย�ญ
กลางย�าน 

 เั6#อส6ยทอูปปะเั �ั6Pนย�าน
ศองหม�&ย�าน / ช�มชน 

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะเั �ท2าย�ญ
กลางย�าน (.ม 8)

120,000
(งย อยต.)

120,000
(งย อยต.)

120,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

“

20. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาปหม�&ย�าน 
หม�&ท�# 9 ส2าหปยโiปงกาปงานปปะเั �ศาลเจ�า
แม&อาม&า 

เั6#อส6ยทอูปปะเั �
ั6Pนย�านศองหม�&ย�าน / ช�มชน

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะจ2าปUปปะเั �
ศาลเจ�าแม&อาม&า  (ม.9)

    70,000
(งย อยต.)

70,000
(งย อยต.)

70,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�ามปปะเั �
และหฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

        “
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

21. อ�ูหน�นงยปปะมา แก&i ะกปปมกาป
หม�&ย�าน หม�&ท�# 10 ส2าหปยโiปงกาปงาน
ปปะเั �ศาลป�Vโสม &ัอเส6อ

 เ 6ั#อส6ยทอูปปะเั � 6ัPน
ย�านศองหม�&ย�าน / ช�มชน 

2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นงยปปะมา 
ส2าหปยกาปจูงานปปะเั �
ปปะจ2าปUศาลป�Vโสม &ัอเส6อ 
(ม.10)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

50,000
(งย อยต.)

ศนยธปปมเน�าม
ปปะเั �และ
หฒนธปปมศองท�อง
"�#นางiงอา�&i�&หม�&ย�าน / 
ช�มชน

ส&หนกาป
ศ�กสาฯ

22. อ�ูหน�น งยปปะมา ส2าหปยกาปจูกาป
แศ&งศนก�ฬาท�อง"�#นสม ันธ
 ปปะจ2าปU 
2555
iปPงท�# 7 (ท�#อยต.แหลมใหญ&เปIนเจ�า�าั)

เ 6ั#อเปIนi&าใช�จ&าาส2าหปย
กาปส&งนกก�ฬาเศ�าป&หมกาป
แศ&งศนก�ฬาท�อง"�#น
สม ันธ


2ูาเน�นกาปอ�ูหน�นจูแศ&งศน
ก�ฬาท�อง"�#นสม ันธ
 ปปะจ2าปU 
2555 
iปPงท�# 7 ให�กย อยต.แหลมใหญ&

50,000
(งย อยต.)

- - ันกงาน อยต.ไ �ูเล&น
ก�ฬา,ออกก2าลงกาา
และเช6#อมiหาม
สามii�

“
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รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     5    า�ทธศาสตป
กาป ัฒนา �ูานกาปอน�ปกส
ปปะเั �  หฒนธปปม  ��ม�ป�ญญาท�อง"�#นและกาปส&งเสป�มนนทนากาป  ัก'&อนหา&อนใจและกาปก�ฬา
5.2. แนวทางการt�ฒนา  จูสป�างสหนหา&อม  สหนสาธาป ะ  เ 6ั#อกาป ัก'&อนหา&อนใจ

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

 (บาท)

1. จูหาส"านท�#และจูสป�างสหนหา&อม
สาธาป ะปปะจ2าหม�&ย�าน (ม.1 – ม.10)

เ 6ั#อให�แต&ละหม�&ย�านม�
สหนหา&อมสาธาป ะไห�
ใช�จู ก�จกปปมและออก
ก2าลงกาา

2ูาเน�นกาปจูหาส"านท�#และจู
สป�างสหนหา&อมสาธาป ะ
ปปะจ2าหม�&ย�าน    

100,000
(งย อยต./

เง�นอ�ูหน�น)

100,000
(งย อยต./

เง�น
อ�ูหน�น)

100,000
(งย อยต./

เง�น
อ�ูหน�น)

ปปะชาชนไ �ูออก
ก2าลงกาาเ 6ั#อเสป�ม
สป�างส�ศ�าั 
ัลานามาให�สมย�ป 

แศ3งแปง

สนง.ปลูฯ

2. ปปยปป�งสหนหา&อมสาธาป ะยป�เห 
ปากทางเศ�าเม6อง (ม.2) 

เ 6ั#อปปยปป�งสหนหา&อม
สาธาป ะให�เก�ูiหาม
สหางาม

2ูาเน�นกาปปปงปป�งสหนหา&อม
สาธาป ะยป�เห ปากทางเศ�า
เม6อง 

200,000
(งย อยต.)

200,000
(งย อยต.)

200,000
(งย อยต.)

” ”

3. จูสป�างสหนส�ศ�าัยป�เห สหนหา&อม
สาธาป ะปากทางเศ�าเม6อง 

เ 6ั#อให�เปIนส"านท�#ออก
ก2าลงกาากลางแจ�งศอง
ปปะชาชนในต2ายล
ยางแก�ห

จูสป�างสหนส�ศ�าัยป�เห 
สหนหา&อมสาธาป ะปากทาง
เศ�าเม6อง

500,000
(งย อยต.)

300,000
(งย อยต.)

300,000
(งย อยต.)

” ”
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รายละเร�ยดโครงการt�ฒนา

แผนt�ฒนาสาม5� (t.ศ.2555-2557)

รงค!การบร#หารส%วน'(าบลบางแก)ว

ย*ทธศาส'ร!ท�-     5    า�ทธศาสตป
กาป ัฒนา �ูานกาปอน�ปกส
ปปะเั �  หฒนธปปม  ��ม�ป�ญญาท�อง"�#นและกาปส&งเสป�มนนทนากาป  ัก'&อนหา&อนใจและกาปก�ฬา
5. . แน างการt�ฒนา  จูสป�างสนามก�ฬาปปะจ2าหม�&ย�าน/ต2ายล  สนยสน�นอ�ปกป 
ก�ฬาให�แก&หม�&ย�าน  ช�มชนและจูกาปแศ&งศนก�ฬาปปะจ2าต2ายล

ท�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)
1. ก&อสป�างสนามก�ฬาปปะจ2าหม�&ย�าน (ม.10) เั6#อให�ปปะชาชนม�สนามก�ฬา

ปปะจ2าหม�&ย�าน ส2าหปยออก
ก2าลงกาา

2ูาเน�นกาปก&อสป�างสนามก�ฬาปปะจ2า
หม�&ย�าน 

- 300,000
(งย อยต.)

- ปปะชาชนม�ส�ศ�าั
ัลานามาแศ3งแปง

ส&หนโาธาฯ

2. ก&อสป�าง/ปปยปป�ง สนามก�ฬา,ลานก�ฬา ปปะจ2า
หม�&ย�าน (ม.1-ม.10)

เั6#อให�ม�สนามก�ฬาท�#ไ �ู
มาตปฐาน

2ูาเน�นกาปก&อสป�าง/ปปยปป�ง สนาม
ก�ฬา,ลานก�ฬา ปปะจ2าหม�&ย�าน (ม.1-
ม.10)

300,000
(งย อยต.)

300,000
 (งย อยต.)

300,000
(งย อยต.)

ปปะชาชนไ �ูเล&น
ก�ฬา,ออกก2าลงกาาและใช�
เหลาห&างให�เปIนปปะโาชน


  ส&หนโาธาฯ

3. ก&อสป�างอาiาปศ�นา
ก�ฬา,ห�องเก3ยศองและอ6#นๆ 
(ม.6)

เั6#อให�ม�ส"านท�#ให�iหามป��
เก�#าหกยก�ฬาและอ2านหาiหาม
สะูหกแก&'��ท�#มาใช�สนาม

2ูาเน�นกาปก&อสป�างอาiาปศ�นา

ก�ฬา,ห�องเก3ยศอง

5,500,000
(งย อยต./

เง�นอ�ูหน�น)

ปปะชาชนไ �ูปยiหาม
สะูหกเม6#อมาใช�ส"านท�#

ส&หนกาปศ?กสา

4. สนยสน�นอ�ปกป 
ก�ฬาแก&หม�&ย�าน ัป�อมจู ิ6Pอ
เiป6#องออกก2าลงกาา (ม.1-ม.10)

เั6#อให�แต&ละหม�&ย�านไ �ูม�
อ�ปกป 
ก�ฬาส2าหปยไห�ออก
ก2าลงกาา

2ูาเน�นกาปสนยสน�นอ�ปกป 
ก�ฬาแก&
หม�&ย�าน (ม.1-ม.10)

200,000
(งย อยต.)

200,000
(งย อยต.)

200,000
(งย อยต.)

เาาหชนในหม�&ย�านไ �ูม�
อ�ปกป 
ก�ฬาไห�ออกก2าลง
กาา

"

5. จูกาปแศ&งศนก�ฬาเช6#อมiหามสามii�ต�านาา
เสัต�ูยางแก�หสมันธ
 

เั6#อให�เ 3ูก,เาาหชน, 
ปปะชาชนไ �ูใช�เหลาห&างให�
เก�ูปปะโาชน
โูากาปเล&น
ก�ฬา

2ูาเน�นกาปจูกาปแศ&งศนก�ฬาเช6#อม
iหามสามii�ต�านาาเสัต�ูยางแก�ห
สมันธ


1,200,000
(งย อยต.)-

1,200,000
(งย อยต.)

1,200,000
(งย อยต.)

ปปะชาชนไ �ูเล&น
ก�ฬา,ออกก2าลงกาาและใช�
เหลาห&างให�เปIนปปะโาชน


"
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�- โครงการ ว�'ร*5ระสงค!
เ50าหมาย

(ผลผล#' รงโครงการ)

งบ5ระมา ละท�-มา
ผลล�tธ!ท�-คาดว%า

ด)ร�บ

หน%วยงานท�-

ร�บผ#ด ร
( าท)

255

( าท)

2557

(บาท)

6 อ�ูหน�นงยปปะมา ัฒนาย�iลากปกาป
ก�ฬา
ให�ม�ปปะส�ทธ��าัในกาปแศ&งศน

เ 6ั#อให�ย�iลากปไ �ู ัฒนา
�ูานกาปก�ฬาในกาป

แศ&งศน

ไ �ูปยกาป ัฒนา �ูานi� �าั
ช�ห�ตปยกาปากา&องสป�างช6#อเส�าง
ให�แก&องi
กป

50,000
(งย อยต.)

   50,000
(งย อยต.)

    50,000
(งย อยต.)

นกก�ฬาม�ส�ศ�าัแศ3งแปง
และสป�างช6#อเส�างแก&
องi
กป

  สนง.ปลู
ฯ

7. จูิ6Pอเiป6#องออกก2าลงกาา (ม.1- ม.10) เ 6ั#อให�
เ 3ูก,เาาหชน,ปปะชาชนไ �ู
ใช�เหลาห&างให�เก�ู
ปปะโาชน
โูากาปออก

ิ6Pอเiป6#องและอ�ปกป 
กาปออก
ก2าลงกาาให�แก&ท�กหม�&ย�าน

- 1,000,000
(งย อยต./

เง�น
อ�ูหน�น)

- ปปะชาชนม�อ�ปกป 
ใช�
ออกก2าลงกาาปปะชาชนม�
ส�ศ�าัแศ3งแปง

”

8. อ�ูหน�นศ�นา
ก�ฬาปปะจ2าหม�&ย�าน (ม.1- 
ม. 10)

เ 6ั#อเปIนi&าใช�จ&าาส2าหปย
กาปส&งนกก�ฬาเศ�าป&หมกาป
แศ&งศนก�ฬาปปะจ2าต2ายล

สนยสน�นงยปปะมา แก&ศ�นา

ก�ฬาปปะจ2าหม�&ย�าน ศองต2ายล
ยางแก�ห หม�&ย�านละ 10,000 

100,000
(งย อยต.)

100,000
(งย อยต.)

100,000
(งย อยต.)

ศ�นา
ก�ฬาปปะจ2าหม�&ย�านม�
งยปปะมา ส2าหปยใช�ใน
กาปยป�กาปจูกาปศ�นา


”

9. ก&อสป�างโปงา�มเนเิ�าม ในยป�เห สนาม
ก�ฬาปปะจ2าต2ายล (ม.6)

เ 6ั#อให�ปปะชาชนไ �ูออก
ก2าลงกาา

2ูาเน�นกาปก&อสป�างอาiาป 
ศนาู 40.00x60.00 เมตป

- 3,000,000
(งย อยต./

เง�น

- ปปะชาชนม�ส"านท�#ออก
ก2าลงกาา

”
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ภาคผนวก
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สิ�ำ�ค�านวนคจ�วเจ�อนและค�านวนปจะชากจ ห劰����  1-10

ำ�าบลบางแก&ว  อ�าเภอเ劰�องฯ  ค�งหว�ดส劰)�จสงคจา劰

ข&อ劰�ล ณ เด�อน 劰�นาค劰 พ.ศ. 2554

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

ห劰���� ค�านวนคจ�วเจ�อน
ค�านวนปจะชากจ

ชาย ห �ิง จว劰

  1 1,448 540 631 1,171

  2 355 400                             446 846

  3 253 477 535 1012

  4 186 319 366 685

  5 187 391 395 786

  6 317 487 528 1,015

  7 396 616 610 1,226

  8 388 457 440 897

  9 87                         192                         187                         379

 10 89 215 214 429

 จว劰                                  3,706                    4,103 4,363 8,466

ข&อ劰�ลอ&างอ�งคาก: �ี�ก�กบค�ห�คก�คทะเบ�ยก กคมก�คปกคคอง
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