
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 
เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรดั 
****************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย  โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๓) แล้ว 
 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจความในหมวด ๓ ขอ้ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  สมยัวิสามัญ  สมัยที ่๓ / ๒๕๕๔  คร้ังที่ ๑  เมื่อ
วันที่  ๑๐  มถิุนายน  ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโทรดั  ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดเสนอ  จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  ต้ังแต่บัดนี้เปน็ต้นไป 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ  วันที่          มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

                       ( นายสมพงษ ์   รอดดารา ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 
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คํานํา 
 

การจัดทําแผนสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บางโทรัด  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติ  โดยดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตําบล  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆด้าน  ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.
๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗)  โดยได้ให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทําแผนสามปีโดยวิธีประชาคม  ทั้งนี้
เพื่อเป็นการกําหนดภารกิจ  แนวทางการพัฒนา  และกิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์ของความ
ต้องการของประชาชนในตําบลบางโทรัดอย่างแท้จริง  อันก่อให้เกิดผลสําเร็จในการบริหาร
จัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล  ครอบคลุมถึงเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

องค์การบริการส่วนตําบลบางโทรัด 



เลือกตั้งใหม่ ปัจจุบัน 
 

รายชื่อสมาชกิสภา อบต.บางโทรดั 
๑. นายวิทยา   รอดบุญเกิด ตําแหน่ง  ประธานสภา  อบต.บางโทรัด 

 ๒. นายจําลอง  เฮงเจรญิ ตําแหน่ง  รองประธานสภา  อบต.บางโทรัด 
 ๓. นายทนงศกัด์ิ ธีรรังสี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๑ 
 ๔. นายเสน่ห ์  มีสี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๑ 
 ๕. นายศรีสุวรรณ บุญเชิด  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๒ 

๖. นายสมนกึ  จีนสมุทร ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๒ 
 ๗. นายสละ  เล้าเกร็จ ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๓   

๘. นายสุนวิฒัน์  ปรียงค์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๔ 
๙. นางนันทา  ทองอรุณ ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๕ 

 ๑๐. นางสาวขวัญเรือน ภูสว่าง  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๕ 
 ๑๑. นายเสนห่์  ธนิกกุล  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๖ 
 ๑๒. นายรุ่ง  จันทร์คง ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๖ 
 ๑๓. นายระพีพัฒน์ จันทรท์อง ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๗ 
 ๑๔. นายสมควร ทองอรุณ ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๗ 
 ๑๕. นางรจนา  สวัสดี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๘ 
 ๑๖. นายนพดล  ใครสมุทร ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๘ 
 ๑๗. นายกําชัย  พุกบัวขาว ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๙ 
 ๑๘. นายประสงค์ แดงศาลา ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๙ 
 ๑๙. นายศักดา  เย็นงาม ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม๑๐ 

๒๐. นางกันทนา ปานทอง ตําแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. ม.๑๐ 
๒๑. นางสุพินดา เกิดมาลี ตําแหน่ง  เลขานุการสภา  อบต. บางโทรัด 

  
รายชื่อผู้บรหิาร อบต.บางโทรดั 
 ๑. นายสมพงษ ์ รอดดารา ตําแหน่ง  นายก  อบต. บางโทรัด 
 ๒. นายอนุวฒัน์  คุณาบุตร ตําแหน่ง  รองนายก  อบต. บางโทรัด 
 ๓. นายสมมารถ มะขามหอม ตําแหน่ง  รองนายก  อบต. บางโทรัด 
 ๔. นางนพพร  ฟักขํา  ตําแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บางโทรัด 
 



สารบัญ 
 

                 หน้า  
ส่วนที่ ๑ บทนํา        ๑ 
 
ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บางโทรัด  ๓ 
 
ส่วนที ่๓ ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา              ๘ 
 
ส่วนที ่๔ สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา              ๑๐ 
 
ส่วนที ่๕ บัญชีโครงการ/กิจกรรม               ๑๔  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา              ๑๒๘        
 
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ    ๑๓๗ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๘  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ใหจ้ัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอ่นการจัดทํางบประมาณประจําปี  และข้อ ๖  
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามป ี เป็นการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมี
หลักการว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและ
ภายในแนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมโีครงการ / กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้อง
นํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่ง
จะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุง่หมายการพฒันาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไปเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบครอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  “ แผนพัฒนาสามปี ”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามป ี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
  แผนพัฒนาสามป ี มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี ้
  ๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 
  ๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาที่
ชัดเจนและมลัีกษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
  ๓.  เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการ /  กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
สามปี 
  ๔.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
๒.  วัตถุประสงค ์การจัดทําแผนพฒันาสามป ีมีวตัถุประสงค ์ดังนี้ 
  ๑.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  และการจัดทํางบประมาณประจําปี 
 ๒.  เพื่อแสดงแนวทางในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธภิาพ 



 ๒

  ๓.  เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ   ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 

 

๓.แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 
๑.  จัดทําแผนพัฒนาสามปี  ใหม้ีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๒. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทบทวนจาก
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )  โดยนําโครงการที่กําหนดไว้จะดําเนินการในปี  ๒๕๕๓  
และ  ๒๕๕๔  มาใช้หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการกําหนดรายละเอียด  เป้าหมาย  หรือ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการสําหรับปี ๒๕๕๕ 
  ๓.  ให้นําข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)   
และข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  ๔.  ให้คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทําผังเมืองหรือผังตําบลแล้วให้ใช้ผังเมืองหรือผังตําบลเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 
๔.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  ๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี 
  ๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา  ปัญหาความต้องการ  และข้อมูลนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  ๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 
  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 
 
 



 ๓

๕.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
    การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามา
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

.................................................... 
 



ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 

 
ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดเดิม คือสภาตําบลบางโทรัดทีจ่ัดต้ังขึ้นตามคําส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒/๒๔๙๙  เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตําบลและหมู่บ้าน ลงวันที ่ ๘  
มีนาคม ๒๔๙๙   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกันบริหารงานของตําบล และ
หมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชนแ์ก่ท้องถิ่น และราษฎรโดยรวม ตามระบอบประชาธิปไตย เป็น
องค์กรที่ประกอบด้วสภาตําบลและคณะกรรมการตําบล ต่อมาไดม้ีพระราชบญัญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ บังคับใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที ่
๑๑๑ ตอนที ่๕๓ ก. ลงวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ สภาตําบลบางโทรัดมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติไว ้คือมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์ จึงได้ยกฐานะขึน้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โทรัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่เป็นองค์กรทีป่ระกอบด้วย สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศจัดต้ังสภาตําบล
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรดัต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มีผลบังคับเมื่อวันที่  ๒  
มีนาคม  ๒๕๓๘ 
 
ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  มีที่ทําการตั้งอยู่หมู่ที่ ๖   ตําบลบางโทรัด  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ต้ังอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองสมุทรสาครไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ  ๑๖  กิโลเมตร  ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสุนัขหอนมีถนนพระราม  ๒  ตัด
ผ่าน  พ้ืนเพเดิมของราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากด่านเจดีย์สามองค์  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อ
ประมาณ  ๒๐๐  ปีเศษที่ผ่านมา ราษฎรประกอบอาชีพทํานาเกลือ  สวนมะพร้าว  สวนจาก  และ
รับจ้างทั่วไป   
 

พ้ืนที่ตําบลบางโทรัด  มีพ้ืนที่ในเขตรบัผิดชอบ  จํานวน ๒๑,๙๓๗.๕๐ ไร่  หรือ
ประมาณ  ๓๕.๑  ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ    จดตําบลยกกระบัตร  อําเภอบ้านแพ้ว   
ทิศใต้   จดอ่าวไทย   
ทิศตะวันออก    จดตําบลบ้านบ่อ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร   
และทิศตะวันตก   จดตําบลกาหลง  อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
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ประชากรตําบลบางโทรัด   
มีประชากรรวม ๘,๐๖๑  คน  แยกเป็นหมู่บ้านจํานวน  ๑๐ หมู่บ้าน เป็นชาย  ๓,๘๓๖ คน  

หญิง  ๔,๒๒๕  คน  จํานวนครัวเรือน  ๒,๓๙๔  ครัวเรือน (ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๕๒) 
 

  ตําบลบางโทรัด    ชาย  หญิง  รวม 
 หมู่ที่  ๑  บ้านคลองซื่อ  ๕๕๒  ๖๒๑   ๑,๑๗๓ 
 หมู่ที่  ๒  บ้านบางน้ําวน   ๑๖๔  ๑๘๐     ๓๔๔ 
 หมู่ที่  ๓  บ้านคลองเกตุม  ๕๖๒  ๖๔๒   ๑.๒๐๔ 
 หมู่ที่  ๔  บ้านบางน้ําวน  ๓๖๔  ๓๗๖     ๗๔๐ 
 หมู่ที่  ๕  บ้านบางโทรัด  ๓๔๖  ๔๑๐     ๗๕๖ 
 หมู่ที่  ๖  บ้านบางโทรัด  ๕๓๖  ๕๘๒   ๑,๑๑๘ 

หมู่ที่  ๗  บ้านบางโทรัด  ๔๖๗  ๕๐๕     ๙๗๒ 
หมู่ที่  ๘  บ้านบางโทรัด  ๓๓๐  ๓๓๒     ๖๖๒ 
หมู่ที่  ๙  บ้านบางพลี  ๒๐๗  ๒๓๗     ๔๔๔ 
หมู่ที่ ๑๐         บ้านบางพลี  ๓๐๘  ๓๔๐     ๖๔๘ 

                        รวม         ๓,๘๓๖        ๔,๒๒๕   ๘,๐๖๑ 
 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ได้มีการก่อสร้างถนน  สะพาน  ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง  เจาะบ่อบาดาล  

และขุดลอกคูคลอง  เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก 
 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ   
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยทําการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร  การจัดหาตลาด   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ขยายการผลิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมีรายได้ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น
ทุกปี  ดังนี้ 
  กลุ่มอาชีพในตําบลบางโทรัด 
           - กลุ่มอาชีพสตรีการเขียนลายเบญจรงค์   ต้ังอยูเ่ลขที่  ๑๖/๑  หมู่ที่ ๖  ต.บางโทรัด 
           - กลุ่มอาชีพสตรีขนมพืน้บ้าน               ต้ังอยู่เลขที่  ๑๙/๑๓ หมูท่ี่ ๖  ต.บางโทรัด 
  - กลุ่มอาชีพสตรีการร้อยเม็ดคริสตัล    ต้ังอยู่เลขที่  ๑๙/๑๓ หมู่ที่ ๖  ต.บางโทรัด 

- กลุ่มอาชีพสตรีทําขนมหวาน             ต้ังอยู่เลขที่  ๑๐/๖   หมู่ที่ ๘  ต.บางโทรัด 
 

๓.  ด้านสังคม   
สนับสนุนหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องในการรณรงค์แก้ไขปญัหายาเสพตดิ  การบําบัดรักษา   
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  หรือรายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นเหตใุห้สังคมมี
ความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นเป็นลําดับ  การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนคนพิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ในชมุชน  เร่ง
ดําเนินการจัดต้ังศูนย์สุขภาพเพื่อให้ประชาชนไดม้ีกิจกรรมร่วมกัน จัดต้ังกลุ่มพลังมวลชน เพื่อให้เข้ามา



 ๕

มีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชนช์่วยเหลือสังคม รวมทั้งการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเอื้ออาทร  จัดหาสถานที่และก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สนับสนุนอาหารเสริม ( นม )  อาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษารวมทัง้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เพียงพอกับความต้องการ  สนับสนุนการก่อสรา้งลานกีฬาชุมชน  ส่งเสรมิและอนุรักษป์ระเพณี
ท้องถิ่น  เช่น  จัดให้มีการรดน้ําดําหวัให้กับผู้สูงอายแุละขอพรเนือ่งในวันผู้สูงอายุ มีการถวายเทียน
พรรษาเป็นประจําทุกปี  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้อยู่คู่ชมุชนอย่างยั่งยืน  ดังนี ้

โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  จํานวน  ๕  โรงเรยีน  ได้แก่   
๑.  โรงเรียนวัดคลองซื่อ   
๒.  โรงเรียนวัดบางน้ําวน   
๓.  โรงเรยีนวัดเกตุมวดีศรีวราราม   
๔.  โรงเรียนเมืองสมทุรสาคร   
๕.  โรงเรียนวัดบางพลี 

 โรงเรียนระดับมธัยมศึกษา   จํานวน  ๑  โรงเรียน  ได้แก่   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๕  ศูนย์  ได้แก่   
 ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองซื่อ  

๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางน้ําวน 
๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัณฑูรสิงห์   
๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพลี   
๕.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 

 วัดในศาสนาพุทธ  ๕  แห่ง  ได้แก่   
๑. วัดคลองซื่อ   
๒. วัดบางน้ําวน   
๓. วัดเกตุมดีศรีวราราม   
๔. วัดบางพลี   

          ๕. วัดบัณฑูรสิงห ์
สถานที่ราชการและองค์กรเอกชนอื่น ๆ  ที่สําคัญ  ได้แก่   

- สถานีอนามัยตําบลบางโทรัด     จํานวน  ๑  แห่ง   
- สถานีตํารวจภูธรตําบลบางโทรัด    จํานวน  ๑  แห่ง   
- สถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัดสมุทรสาคร   จํานวน  ๑  แห่ง   

        - ศูนย์สามวัยสานสายใยรักครอบครัว     จํานวน  ๑  แห่ง  
- ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๐  จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน  ๑  แห่ง 

          - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   จํานวน  ๑  แห่ง    
  
๔.  ด้านการเมือง  การบริหาร   
  ไ ด้จัดให้มีการจัดรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ    ส่งเสริมให้สมาชิกและพนักงานได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ



 ๖

ในบทบาทและอํานาจหน้าที่รวมทั้งจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  มีโครงสร้างประกอบด้วย 
๑.  สภาองค์การบริหารสว่นตําบล มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๒ คน จํานวน ๑๐ หมูบ่้าน 

รวมสมาชิก ๒๐  คน อํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ในมาตรา ๔๖ แหง่
พระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๕ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังต่อไปนี ้
 (๑)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของ
ทางราชการ 
  ๒.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนึ่งคน  และ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองคน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก  มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามมติข้อบัญญติั
รายจ่ายประจาํปี  และแผนพัฒนาตําบล  และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๒)  จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมทั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (๓)  รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  ๓.  ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  รอบปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๒- พ.ศ.
๒๕๕๔) จากระดับส่วนเป็นระดับกอง  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๓  แล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗(๙)  และมาตรา  ๒๖  แห่ง  พรบ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับงานบริหารงานส่วนบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ข้อ  ๒๒๖ -  ข้อ  ๒๓๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล



 ๗

จังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๔๕  เมื่อวันที่  ๓๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๕  เรื่องแนวทางกําหนดชื่อ  กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  และหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มท ๐๘๗๖.๒/ว๒๐๗๘  ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  
๒๕๔๘   

ดังนั้นจึงประกาศกําหนดส่วนราชการ รวมถึงกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
จัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด แบ่งงานออกเป็น ๕ กอง ๑  
หน่วย ไว้ดังนี้ 

๑.  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองช่าง 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.  หน่วยตรวจสอบระบบบัญชี 
 

โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับ  ๘ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ๘)  เป็น
หัวหน้าบงัคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เปน็ไปตามนโยบายและอํานาจหน้าที่ตามที่
มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  โดยมพีนักงานและลูกจ้าง
รวมทั้งส้ิน จาํนวน  ๕๔  คน 
 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

การรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเผยแพร่ความรู้เรื่องความสําคัญของสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบอย่าง
สม่ําเสมอ 
 
   

…………………………………………….. 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

 
ผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  ได้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ  ต้ังแต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙ – ๒๕๕๔  ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก  อาทิเช่น 

งบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม  
รวมถึงเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  ตามมาตรา  ๘๒  แห่ง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕ )  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบด้วย 
  ๑)  รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๒)  รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๓)  รายได้จากกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๔)  ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ  ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
  ๕)  เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
  ๖)  รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  ๗)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  ๘)  รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
อาจมีรายจ่ายตามมาตรา  ๘๕  ดังนี้ 
   (๑)  เงินเดือน 
   (๒)  ค่าจ้าง 
   (๓)  เงนิค่าตอบแทนอืน่ ๆ 
   (๔)  ค่าใช้สอย 
   (๕)  ค่าวัสดุ 
   (๖)  ค่าครุภัณฑ์ 
   (๗)  ค่าที่ดิน  ส่ิงก่อสร้าง  และทรัพย์สินอื่น ๆ 
   (๘)  ค่าสาธารณูปโภค 
   (๙)  เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
   (๑๐)  รายจ่ายอื่นใดตามขอ้ผูกพัน  หรอืตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
สําหรับในปีทีผ่่านมา  ( ปงีบประมาณ  ๒๕๕๓ )  ได้ประมาณการงบประมาณไว้ทั้งส้ิน  
๔๑,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท  โดยมี  เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  รถยนต ์ ๔  
คัน รถน้ําอเนกประสงค์ ๑ คัน  รถจักรยานยนต์  ๓  คัน  เครื่องบนัทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  ๒๐  
เครื่อง  เครื่องพิมพ์ดีด  ๒  เครื่อง  และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  ๑  เครื่อง  เครื่องปรับอากาศสํานักงาน  
๑๓   เครื่อง  รวมทัง้โต๊ะเก้าอี้  ๓๐  ชดุ  เพียงพอตอ่การปฏิบัติราชการ 
 
 



 ๙

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดได้
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปงีบประมาณ  ๒๕๕๓  พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น  ต่อ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  และผู้บริหารฯ  ได้นําเสนอ  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัดและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว  โดยจากรายงานบางส่วนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้สรุปผลการดําเนินการดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ

ที ่
ปรากฎอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ๑๙ ๑๘ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

๒๒ ๑๔ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๖ ๑๕ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ ๙ ๖ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม ๕๖ ๒๐ 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ๖ ๑ 

รวม ๑๓๘ ๗๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๕๓.๖๒ 

  สรุป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  สามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  ได้คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๖๒ 
   

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 
  จากการใช้งบประมาณในปี  ๒๕๕๓  ซึ่งต้ังไว้ทั้งส้ินตลอดปีงบประมาณ  เป็นเงิน   
๔๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท  ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ไปได้  ดังนี้ 
        ๑. แก้ไขปญัหาการคมนาคมทางบก โดยก่อสรา้งถนน สะพานและก่อสร้างท่อระบายน้ํา   
                ๒. แก้ไขปญัหาการคมนาคมทางน้ํา  โดยการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างเขื่อน  และ
ก่อสร้างกําแพงกันดินพังแห่ง  ประชาชนใชป้ระโยชน์ในการขนสง่และระบายน้ําทางการเกษตร ไม่น้อย
กว่า ๑,๕๐๐ ครัวเรือน 
         ๓. การจัดซื้อ/จัดจ้างบริษัทเอกชน  เข้าดําเนินการจัดเก็บและรักษาความสะอาด  
สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นระบบ  ไม่มีขยะตกค้าง   
         ๔. การจัดทําโครงการป้องกันโรคติดต่ออาหารปลอดภัยและการออกกําลังกาย สามารถ
ระงับโรคติดต่อในพื้นที่น้อยลง 
        ๕. สามารถแก้ปัญหาเยาวชนและสิ่งเสพติดลดลงโดยส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา 
        ๖. การจัดบริการนํ้ากินน้ําใช้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณะ
ภัย 

………………………………………………… 



ส่วนที่ ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองคก์ารบริหารสว่นตําบลบางโทรดั 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  ได้แก่ 
 

“ชุมชนเขม้แข็ง  องค์กรแบบบูรณาการ และทรัพยากรธรรมชาติแบบอยู่อย่าง
ยั่งยืน” 

 
พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่  ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตราฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
          พันธกิจที่  ๒  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็ง  จากภูมิปญัญาท้องถิ่นเกิดความสมดุลและยั่งยืน  
          พันธกิจที่  ๓  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีและวัฒธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
          พันธกิจที่ ๔  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
          พันธกิจที่  ๕  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองให้กับประชาชน 
          พันธกิจที่  ๖  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ โดยส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพอนามัย 
          พันธกิจที่  ๗  ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 
๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 

 ๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กร 

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ และยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การบริหารจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
    ๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาสื่อการเรียนการสอน 



 ๑๑

    ๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข  กีฬา  และนันทนาการ 
    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุข 
    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 
    ๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การศึกษา พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    ๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การก่อสร้างปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบประปา 
    ๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ 
    ๕.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนสําหรับคนเดินทาง 
    ๕.๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕  การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
    ๕.๖ แนวทางการพัฒนาที่ ๖  การบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชพีและพัฒนาศักยภาพ     
กลุ่มอาชีพ 
    ๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าในตําบล  เพื่อเพิม่รายได้และ
โอกาสแก่ 
ประชาชน 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑.  การคมนาคมมีความสะดวก 

๒.  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปกร เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึงในทุก
พ้ืนที่ 
๓.  เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔.  ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗.  ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
๘.  ประชาชนไดรั้บข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ 

 
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ในการพัฒนาตําบล 
๑.จุดแข็งของพื้นที ่
  ๑.๑  เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
 ๑.๒  มีโครงสร้างพ้ืนฐานสมบูรณ์ในทุกด้าน 

๑.๓  ใกล้ศูนย์กลางการขนส่งทางบก  ทางน้ํา 



 ๑๒

๑.๔  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๕  ประชาชนให้ความร่วมมือในการพฒันาท้องถิ่น 
๒.จุดอ่อนของพื้นที ่
    ๒.๑ ไม่มีมาตรการรองรับการขยายตัวของเมืองอยา่งมีประสิทธภิาพ 
     ๒.๒  เริ่มมปีญัหามลพิษ  เช่น  น้ําเสีย  อากาศและฝุ่นละออง 
    ๒.๓  ปญัหาแรงงานต่างด้าว 
   ๒.๔  ปญัหาทางสังคม  เช่น  ยาเสพตดิ  และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
    ๒.๕  ที่ดินมีราคาสูง 
   ๒.๖  ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓.โอกาสในการพัฒนา 

๓.๑  เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  ทําใหม้ีการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

    ๓.๒  มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค 
๔.อุปสรรคในการพัฒนา 
   ๔.๑  กลไกของรัฐ  เช่น  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อตอ่การลงทุน 

๔.๒    การกระจายอํานาจแบบก้าวกระโดด  รัฐบาลไม่มีการเตรียมพร้อมให้กับท้องถิ่นทาํให้ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

    ๔.๓  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิน่ 
๔.๔  ปัญหาด้านประชาชนในเขต อบต.บางโทรัด ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการดําเนินงาน 
และระบบงานของ อบต. และยังขาดความรู้ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
๔.๕  ความทนัสมัยและกระแสวัตถุนยิม ทําให้ประชาชนในท้องถิน่เห็นความสําคัญวัตถุนิยม
มากเกินความจําเป็น  

   
การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนา  ตามภารกิจหลัก  ๔  ด้าน  ของพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๕  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 กฎหมายรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑  จัดให้มีการวางผังระบบ  สาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบลครอบคลุมทุกด้าน  
เช่น  ถนนสาธารณะ  คลอง  และรํารางระบายน้ํา  การจัดส่งน้ําสะอาดให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน การ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบล 
 ๑.๒  กําหนดแผนการลงทนุและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยประมาณการงบลงทนุตาม
แผน  ๕  ปี  กําหนดบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโครงการต่างๆ  อาทิ 
ผู้ประกอบการนักการเมืองท้องถิ่น  และชาวบ้านทัว่ไป 
 ๑.๓  กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในระยะสั้น  และระยะยาวตามแผนประจําปีและแผน ๕  
ปี 



 ๑๓

๒.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 ๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จัดให้มีกลุ่มอาชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่น  และหาแหล่งผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งหาแหล่งการตลาด 
 ๒.๒  กําหนดแนวทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  อาทิเช่น สินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑  ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นดําเนินการสํารวจและวางมาตรการในการจัดระเบียบ
ชุมชน  และสังคม  
 ๓.๒  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย  รวมทั้งการจัดให้มี
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน 
๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยการและการท่องเที่ยว 
 ๔.๑  กําหนดแผนงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จัดหางบประมาณดําเนินการ 
 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในเชิงพาณิชยกรรม 
 ๔.๓  ดําเนินการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 

…………………………………………. 
 
 



 ๑๔

ส่วนที่ ๕ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 
องค์การบรหิารส่วนตําบลบางโทรดั   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเมือง – การบริหาร 
   ๑.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร  พัฒนาศักยภาพของผู้บรหิารท้องถิ่น  และการบริหารจัดการองค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างๆ  
แก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน
ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานของสมาชิกสภา  
คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน 

สนับสนุนการฝึกอบรม/ 
การจัดฝึกอบรมทั้งที่ 
อบต.ดําเนินการเองหรือ
ส่งฝึกอบรมที่หน่วยงาน
อื่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - บุคลากรนําความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

๒. 
 

โครงการจัดการฝึกอบรมและ
สัมมนาในด้านการศึกษา  แก่
คณะผู้บริหารหรือสมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างผู้นําชุมชน และค
กก.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดการฝึกอบรมและ
สัมมนาในด้านการศึกษา  
ทั้งที ่อบต. ดําเนินการ
เองหรือส่งฝกึอบรมที่
หน่วยงานอื่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - บุคลากรนาํความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 



 ๑๕

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๓. 
 

โครงการสนับสนุนด้านการ 
ศึกษาแก่คณะผู้บริหารหรอื
สมาชิก อบต.พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริมโอกาสทาง 
การศึกษาให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
ทุนการศึกษา 
ต่อระดับปริญญาตร ี / 
โท 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - บุคลากรนําความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน  
และวัสดุอื่น ๆ   ทุกประเภท    

เพื่อให้การทํางานม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
ทันต่อเหตุการณ์ และ 
เทคโนโลย ี

จัดหาวัสดุสํานักงาน  
ครุภัณฑ์สํานักงาน/
หรือครุภัณฑอ์ื่นๆที่จํา 
เป็นในการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อื่น ๆ   
ทุกประเภท    

เพื่อให้การทํางานม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทนั
ต่อเหตุการณ์ และ
เทคโนโลย ี

จัดหาวัสดุสํานักงาน  
ครุภัณฑ์สํานักงาน/
หรือครุภัณฑอ์ื่นๆที่จํา 
เป็นในการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

๖. โครงการบํารุงรักษาหรือซอ่ม 
แซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ของ อบต. 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน 

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่นของ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

๗. โครงการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ อบต. 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน 

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

๘. โครงการสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคมพนักงานจ้าง 

เพื่อสมทบกองทุนประกัน 
ภัยสังคมแกพ่นักงานจ้าง 

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

สํานักปลัด 



 ๑๖

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๙. โครงการสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

เพื่อสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิน่ 

๒๐๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - สมทบกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

๑๐. โครงการจัดอัตรากําลังให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

เพื่อจัดหาอัตรากําลังให้
เพียงพอต่อการบริหาร 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๙,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

สํานักปลัด 

๑๑. โครงการแก้ไขปญัหาจําเปน็
เร่งด่วน 
 

เพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดขึน้
เร่งด่วน 

เพื่อแก้ไขปญัหา
เร่งด่วนในพื้นที่ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การแก้ไขปัญหา
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

๑๒. โครงการซ่อมแซมพื้นทางเท้า
รอบอาคารองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโทรัด  หมูท่ี่ ๖ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มารับ
บริการ  

ซ่อมแซมพื้นทางเท้า
รอบอาคารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบาง
โทรัด   
หมู่ที ่๖ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
บริการสะดวก 

สํานักปลัด 

๑๓. โครงการประโยชน์ตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
และ 
พนักงานจ้าง 
 

เพื่อให้การทํางานม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และ  
เป็นขวัญกําลังใจแก่ 
พนักงาน 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของ
พนักงานส่วน 
ตําบลและพนักงานจ้าง 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 



 ๑๗

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๔. สนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนนุการดําเนิน 
งานสํานักงานท้องถิน่ 
จังหวัด 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
ดําเนินงาน 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพิ่มประสิทธภิาพ 
การปฏิบัติงาน/ 
ประสานงานของ 
องค์กรปกครอง
ส่วน 
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

๑๕. โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 
อเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัด หมู่ที ่๖ 

เพื่อใช้เปน็ห้องประชมุ 
และทํางานบริการ 
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคาร  คสล. ๒ 
ชั้น  จํานวน  ๑  หลัง  
ตามแบบ  อบต. กําหนด 

- ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อใช้เปน็ห้อง 
ประชุมและบริการ 
ประชาชน 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเมือง – การบริหาร 
๑๖. โครงการสนับสนุนงานทอ้งถิ่น

ไทย 
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานท้องถิน่
และประโยชนข์องการ
กระจายอํานาจ 

อุดหนุนจงัหวัดจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

๑๕๐,๐๐๐ - - เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ก
งานท้องถิน่ไทย 

สํานักปลัด 

 
 ๑.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                               

 
 



 ๑๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนา ฯ 
( ประชาคมหมู่บ้าน ) 
 
 
 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มี
ความเหมาะสมถูกต้อง 
สะท้อนปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด 

จัดประชาคมหมู่บ้าน 
ในการจัดทําแผน 
พัฒนาของตาํบลบางโท
รัด 
จํานวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้ช่วยแสดงความ
คิดเห็นในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ,ได้
พบปะ 
สมาชิกและพนักงาน 

สํานักปลัด 

๒. โครงการสนับสนุน / ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 
 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ 

ส่งเสริมการจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕  ธ.ค. 
และ  ๑๒  ส.ค.  ของทุก
ปี 
จํานวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - คณะผู้บริหาร/ส.อบต
พนักงานส่วนตําบล/
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนได้เขา้ร่วม
ถวายความ
จงรักภักดีต่อพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

สํานักปลัด 

๓. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
 
 
 
 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อพระบรม
วงศานุวงษ ์

เพื่อถวายความจงรักภักดี 
ต่อพระบรมวงศานุวงษ ์
จํานวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - คณะผู้บริหาร/ส.อบต
พนักงานส่วนตําบล/
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนได้เขา้ร่วม
ถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบรมวงศานุ
วงษ ์

สํานักปลัด 



 ๑๙

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริม และ 
จัดกิจกรรมตา่ง ๆ ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา/หรือวันสําคัญอื่นๆ
 
 
 

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี  
วัฒนธรรมไทย 

ส่งเสริม / สนับสนุน/จัด 
กิจกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
จํานวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - คณะผู้บริหาร/ส.
อบต.  
พนักงานส่วนตําบล/
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษป์ระเพณี
วัฒนธรรมไทย  

สํานักปลัด 

๕. โครงการจัดกิจกรรมตามแนว 
พระราชดํารัส 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อพระบรม
วงศานุวงษ ์

จัดกิจกรรมตามแนว 
พระราชดํารัสในเขตพื้นที่
ตําบลบางโทรัด 
จํานวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - คณะผู้บริหาร/ส.
อบต.พนักงาน ส่วน
ตําบล/พนักงานจ้าง 
และประชาชนได้เข้า
ร่วมถวายความ
จงรักภักดีต่อพระบรม
วงศานุวงษ ์

สํานักปลัด 

๖. โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม 
นโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
สมุทรสาคร 

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลและจังหวัด
สมุทรสาคร 

จัดกิจกรรมตา่งๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
จังหวัดสมทุรสาครในเขต
พื้นที่ตําบลบางโทรัด 
จํานวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามนโยบายของ 
รัฐบาลและจังหวัด
สมุทรสาคร 

สํานักปลัด 



 ๒๐

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 
องค์การบรหิารส่วนตําบลบางโทรดั   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสวัสดกิารสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

๒.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การรักษาความสงบเรียบรอ้ยของท้องถิ่น                                           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดให้มีเวรรักษา
ความปลอดภัย อปพร. 
 
 
 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดให้มีเวรรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๔๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เป็นจุดให้บรกิาร
ประชาชนในดา้น
การดูแลความสงบ
เรียบร้อยของตําบล 

สํานักปลัด 

๒. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภยั 
 
 
 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในด้านการป้องกันภยั 

จัดฝึกอบรมโดย อบต. 
ดําเนินการเอง หรือร่วมกบั
ศูนย์ อปพร. เมือง
สมุทรสาคร 
เข้าร่วม จํานวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการเป็น
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฯ 

สํานักปลัด 

 



 ๒๑

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย 
 
 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยใน 
เขตพื้นที ่

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปน็
ในการปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัย 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดกิจกรรมป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดตั้งจุดบริการรักษา
ความปลอดภัยทางถนน 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักปลัด 

๕. อุดหนุนศนูยอ์ํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด
สมุทรสาคร 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดตั้งจุดบริการรักษา
ความปลอดภัยทางถนน 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักปลัด 

๖. โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงหรือ 
รถน้ําเอนกประสงค์ 

เพื่อป้องกันเหตุจาก
อัคคีภัย 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
๖ ตัน  ๖ ล้อ แบบ
บรรทุกน้ําจํานวน ๑ คัน 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดป้องกันเหตุจาก
อัคคีภัยในพื้นที่
ตําบลบางโทรัด 
และพื้นที่ใกล้เคียง 

สํานักปลัด 

๗. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม 
หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดตั้งจุดบริการรักษา
ความปลอดภัยทางถนน 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักปลัด 

 
 



 ๒๒

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒      ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสวัสดกิารสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

๒.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับฐานข้อมูลทางการ 
เกษตรและสนับสนุนเกษตรกรที่
ประสงค์จะพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตรในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตที่
มีราคาสูงขึ้น 

เพื่อพัฒนาสินค้าด้าน
การเกษตรใหไ้ด้ผลผลิต
ที่มีราคาสูงขึน้ 

จัดฝึกอบรมเกษตรกรใน
เขตพื้นที่ จํานวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกษตรกรจําหน่าย 
สินค้าทาง
การเกษตรได้ราคา
สูงขึ้น 

สํานักปลัด 

๒. โครงการสนับสนุนการดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน  
( จปฐ. ) 
 
 

เพื่อให้การดําเนินการ
จัด 
เก็บข้อมูล จปฐ. มี
ความ 
ถูกต้องตรงกบัความ
จริงมากที่สุด 

สนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานจัดเก็บ 
หรือสนับสนนุจัดหา
เครื่องมือในการจัดเก็บ
และบันทึกขอ้มูล 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ได้แนวทางในการ
แก้ไขปญัหาความ
ยากจนอย่างตรงจุด
และแท้จริง 

สํานักปลัด 

๓. โครงการจัดทําป้ายชื่อซอยทาง
แยกและถนน 
 

เพื่อสามารถแจ้งชื่อ
ซอย-ทางแยกและถนน
ได้ถูกต้อง 

จัดทําป้ายใหค้รบทุก
หมู่บ้าน จํานวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ติดตั้งป้ายชื่อซอย 
ทางแยกและถนน
ครบทุกหมูบ่า้น 

กองช่าง 



 ๒๓

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒      ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสวัสดกิารสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

๒.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส               
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการสงเคราะห์ผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ /เด็ก/
ผู้ป่วยเอดส์/ 
และผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู ่ และ
แก้ไขปญัหาความเดือด
ร้อยของผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
ให้ดีขึ้น  

สงเคราะห์เบีย้ยังชีพคน
พิการ  ผู้สูงอายุ เด็ก  
ผู้ป่วย 
เอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  
เด็ก  ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาส   
มีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 

เพื่อลดการเกิดโรคที่
ป้องกันได้ เชน่ โรค 
หัวใจ, โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 

ชมรมผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องจํานวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้สูงอายุได้รับการ 
ตรวจร่างกายอย่าง 
สม่ําเสมอ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓. โครงการคืนความสดใสให้
ผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมองเห็น
ชัดเจน มีความสุขใน
การใช้ชีวิต 

สนับสนุนแวน่สายตา
ให้กับผู้สูงอายุที่มีสายตา
ผิดปกติ 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้สูงอายุมีความสุข
กายและใจ และ 
ดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 ๒๔

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 

สร้างเครือข่ายดูแล
ผู้สูงอาย ุ
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๓๖,๐๐๐ 
 อบต. 

- - ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ
อย่างใกล้ชิด 

สํานักปลัด 

๕. อุดหนุนกาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร 

เพื่อใช้ในการดําเนินงาน 
ของกาชาดจงัหวัด 
สมุทรสาคร 

สนับสนุนงบประมาณใช ้
ในการสังคมสงเคราะห์ 
 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้ประสบภยัและ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ 
การช่วยเหลอื 

สํานักปลัด 

๖. อุดหนุนศนูยพ์ัฒนา
ครอบครัวในตําบลบางโท
รัด 

เพื่อใช้ในการดําเนินงาน 
ของศนูย์พัฒนครอบ
ครัว ในตําบลบางโทรัด 

สนับสนุนงบประมาณใช ้
ในดําเนินงานของศูนย ์
พัฒนาครอบครัว หมูท่ี่ ๑๐ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความ
รักความผูกพันธ์ 

สํานักปลัด 

๗. 
 
 

อุดหนุนศนูย์  ๓ วัย   
สานสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

เพื่อใช้ในการดําเนินงาน 
ของศนูย์  ๓  วัย สาน
สายรักแห่งครอบครัว 

สนับสนุนงบประมาณใช ้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกชว่งวัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของทุกชว่งวัย 

สํานักปลัด 

๘. 
 
 

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาปฏบิัติงานในช่วง 
ปิดภาคเรียนและวันหยุด 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
นักศึกษาและลด
รายจ่ายผู้ปกครองและ
ให้นักเรียนใชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สนับสนุนงบประมาณใช ้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ของทุกช่วงวยั จํานวน  
๑๐ หมูบ่้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อแก้ไขปญัหา
สังคม 

สํานักปลัด 

๙. โครงการดําเนินกิจกรรมใน  
ศูนย์  ๓  วัย สานสายใย
รัก 

เพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน
กิจกรรมศูนย ์ ๓ วัยสาน 
สายใยรักแหง่ครอบครัว 

จัดกิจกรรมตา่งๆ 
เกี่ยวกับศนูย ์ ๓  วัย 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกช่วงวัย 

สํานักปลัด 



 ๒๕

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๐. โครงการสตรีรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้สตรีรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมตา่งๆ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อส่งเสริมให้
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 

๑๑. โครงการอบรมสตรี  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านต่างๆ แก่
สตรี 

จัดกิจกรรมอบรมสตรีใน
เขตพื้นที่ ต.บางโทรัด 
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐, ๐๐๐
อบต. 

- - เพื่อให้สตรีรับทราบ
กฎหมายต่างๆ ที่
คุ้มครองสิทธิสตรี 

สํานักปลัด 

๑๒. โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

เพื่อพัฒนาครอบครัว
ของสมาชิกโครงการ
สายใยรักแห่ง
ครอบครัว พ่อแม่ลูกไป
พร้อมๆกันภายใต้
ศักยภาพของแต่ละ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมสายใยรักแห่ง 
ครอบครัว จํานวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒     ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสวัสดกิารสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

๒.๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔     การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด                                              
 



 ๒๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนศนูยย์าเสพติดตําบล 
บางโทรัด 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของศนูย์ฯ 

สนับสนุนงบประมาณใน 
การดําเนินงานของศูนย์
ยาเสพติดตําบลบางโทรัด 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ยาเสพติดและ
จํานวน 
ผู้เสพลดลง 

สํานักปลัด 

๒. โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและต่อต้าน 
ยาเสพติด 

จัดฝึกอบรมทุกหมูบ่้าน
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนร่วมกัน 
แก้ไขปญัหายาเสพตดิ

กองสา 
ธารณสุขฯ 

๓. โครงการในการป้องกัน บําบัด  
ฟื้นฟูและจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อป้องกัน บําบัด 
ฟื้นฟูและจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

จัดฝึกอบรม  จัดแข่งขัน
กีฬาและส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เปน็ประโยชน ์
จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนร่วมกัน 
แก้ไขปญัหายาเสพตดิ

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๔. อุดหนุนศนูยย์าเสพติด 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสาคร 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของศนูย์ยาเสพติด 
อําเภอเมืองฯ   
จังหวัดสมทุรสาคร 

สนับสนุนงบประมาณใน 
การดําเนินงานของศูนย์
ยาเสพติด  อําเภอเมืองฯ  
จังหวัดสมทุรสาคร 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ยาเสพติดและจํานวน
ผู้เสพลดลง 

สํานักปลัด 

๕. โครงการจัดกิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนําป้องกันสารเสพ
ติดและ 
โรคเอดส์ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร 

เพื่อใช้ในการป้องกัน
เยาวชนจากยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณใน 
การดําเนินงานของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ 
พระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร  
หมู่ที ่๖ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ยาเสพติดและจํานวน
ผู้เสพลดลง 

สํานักปลัด 



 ๒๗

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 
องค์การบรหิารส่วนตําบลบางโทรดั   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  
๓.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การบริหารจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดตั้งคลังสมองของ
ชุมชน 
 
 

เพื่อให้ชมุชนได้รับความ 
รู้จากผู้มีประสบการณ์
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ประชาชนหมูท่ี่ ๑ – ๑๐  
จํานวน  ๑  ชมรม 

 ๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหลังเดิมให้เป็น
ศูนย์ขอ้มูลทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรยีน 

เพื่อให้ชมุชนมีแหล่ง
เรียนรู ้

ศูนย์ขอ้มูลทางการศึกษา 
จํานวน  ๑  แห่ง ใช้
ศึกษาหมูท่ี่ ๑ – ๑๐   

๑๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้าง  ปรับปรงุ และ
ซ่อมแซมต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ ประจําหมูบ่้าน ทุก
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชน มีสถาน 
ที่ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ศาลาเอนกประสงค์  
หมู่ที ่๑ – ๑๐   
ตามแบบ  อบต. กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เป็นสถานที่สําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ใช้
จัดกิจกรรมรว่มกัน 

กองช่าง 



 ๒๘

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่
ผลงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นรายไตรมาส 
 

เพื่อเผยแพรป่ระชา 
สัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
ของ อบต.ใหป้ะชาชนได้ 
รับทราบ 

จัดทําเอกสารเผยแพร่
ผลงานของ อบต. 
หมู่ที ่๑ – ๑๐   

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลขา่วสาร
ของ อบต. 

สํานักปลัด 

๕. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมเสียง
ตามสายแบบไร้สายและหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน  ทุก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลขา่วสาร 
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งเครื่องเสียงครบ 
ทุกหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๐  

๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ 
ทราบข่าวสารอย่าง 
รวดเร็วและทั่วถึง 

กองช่าง 

๖. โครงการสนับสนุนศนูย ์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่การเกษตร 

เพื่อใช้ในการเผยแพร่งาน
ด้านวิชาการด้าน
การเกษตร 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ 
ทุกหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๐  

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ 
ทราบข่าวสารอย่าง 
รวดเร็วและทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  
๓.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                  

 
 



 ๒๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนวัดบางน้ําวน 
หมู่ที ่๔ 
 ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชน หมูท่ี่ ๔ 
มีสถานที่ในการจัดกิจ 
กรรมของหมูบ่้าน 

โดยก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนวัดบางน้ําวน  
หมู่ที ่๔ ต.บางโทรัด 
จํานวน ๑ หลัง ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เป็นสถานที่สําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ใช้
จัดกิจกรรมรว่มกัน 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างหอประชมุ
อเนกประสงค์ ชั้นเดียว หมู่ที ่
๔ บริเวณโรงเรียนวัดบาง
น้ําวน 
 

เพื่อให้ประชาชน หมูท่ี่ ๔ 
มีสถานที่ในการจัด 
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 
ชั้นเดียวขนาดกว้าง  
๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ 
ม. จํานวน ๑ หลัง ตาม
แบบ อบต. กําหนด 

- ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เป็นสถานที่สําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ใช้
จัดกิจกรรมรว่มกัน 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
โรงเรียน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม หมูท่ี่ ๖  
ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชน มีสถาน 
ที่ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ตามแบบ  อบต. กําหนด - ๗,๗๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- เป็นสถานที่สําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ใช้
จัดกิจกรรมรว่มกัน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
 ๓ ชัน้  หมูท่ี ่๖ บริเวณโรงเรียน
วัดเกตุมฯ 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน 
การสอน 

โดยก่อสร้างอาคารเรียน  
ขนาด ๘ ห้องเรียน ๓ ชัน้ 
ใต้ถุนโล่ง จํานวน ๑ หลัง  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กนักเรียนมี
สถานที่ 
สําหรับเรียน
หนังสือ 

กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชมุโรงเรียนเมือง
สมุทรสาคร  หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ประชาชน หมูท่ี่ 
๗ 
มีสถานที่ในการจัดกิจ 
กรรมของหมูบ่้าน 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 
ชั้นเดียวขนาดกว้าง 
๒๐.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. 
จํานวน ๑ หลัง ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เป็นสถานที่
สําหรับ
ประชาชนใน
พื้นที่ใชจ้ัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร 
โรงอาหารโรงเรียนเมอืง
สมุทรสาคร หมู่ที ่๗  ต.บาง
โทรัด 

เพื่อให้นักเรียนมี
สถานที่ 
ในการสถานที่
รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน 

ตามแบบ อบต.กําหนด - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เป็นสถานที่
สําหรับนักเรยีน
ใช้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ร่วมกัน 

กองช่าง 

๗. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก หมูท่ี ่๑,๔,๖,๗,๑๐ 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
อาคารสถานศึกษาก่อน
วัยเรียน  

ตามแบบ อบต. กําหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กก่อนวัยเรยีน
มีสถานที่ดี 
 

กองช่าง 

๘. โครงการสร้างรั้ว คสล.  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมูท่ี ่๔   

เพื่อป้องกันอนัตราย
จากภายนอก
สถานศึกษา 

ระยะทางยาว ๑๕๒.๐๐ ม. 
พร้อมประต ู

๕๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ป้องกันอนัตราย
จากภายนอก
สถานศึกษา 

กองช่าง 

 



 ๓๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   
โรงอาหารโรงเรียนในเขตพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโท
รัด 

เพื่อให้โรงอาหารมี
ความ 
สะอาดเหมาะแก่การ
ประกอบอาหาร 

ดําเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส่วนที่
ชํารุด  ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐. โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้สถานศึกษาม ี
สุขอนามัย 

ดําเนินการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๕๐,๐๐๐
อบต. 

- เพื่อให้สถานศึกษา
มี 
สุขอนามัยที่ดี 

กองช่าง 

๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาคารสถานศึกษาก่อนวัย
เรียน  

ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๑,๓๗๒,๐๐๐ 
อบต. 

- เด็กก่อนวัยเรยีนมี
สถานที่ดี 
 

กองช่าง 

๑๒. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมตา่งๆ 
เกี่ยวกับและเยาวชน 

๓๐,๐๐๐
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการที่ดีและใช้
เวลาว่างให้เปน็
ประโยชน ์

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



 ๓๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๓. โครงการสร้างลานซัก-ล้าง
บริเวณโรงเรยีนวัดเกตุมฯ   
หมู่ที ่๖ 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที
ทําความสะอาด 
ร่างกาย 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. 
ยาว๒๕.๐๐ ม.  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐
อบต. 

- เด็กนักเรียนมสีถานที่ 
ล้างหน้า / ล้างมือ 

กองช่าง 

๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโทรดั 
 

เพื่อให้สถานศึกษามีความ
สะดวกและเหมาะ 
สมต่อสภาพการเรียน 

ดําเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส่วนที่
ชํารุด  ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

 - - ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กนักเรียนมสีถาน 
ศึกษาที่ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๕. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
บริเวณโรงเรยีนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางโทรัด 

เพื่อให้สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแกก่ารศึกษา 

ดําเนินการปลูกต้นไม้   
จัดสวน   ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

 - - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

โรงเรียนมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดีเหมาะแก่
การเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 

กองช่าง 

๑๖. โครงการปรับปรุงให้มนี้ําดื่ม
ที่สะอาดได้มาตรฐานสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนและศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาน้ําดื่มที่สะอาด
ได้มาตรฐานสําหรับเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที ่

-  ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - นักเรียนมีน้ําสะอาด
และถูกสุขอนามัย 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๑๗. โครงการจัดทําศูนย์การเรียน 
รู้ทุกหมูบ่้านในเขตพืน้ที่อบต.
บางโทรัด 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความคิด อารมณ์และ
จิตใจ ทําให้ผูเ้รียน 
เรียนอย่างมคีวามสุข 

ก่อสร้างห้องศูนย์การ 
เรียนรู้  

- ๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เด็กนักเรียนและ 
เยาวชนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
ทุกรายวิชา 

กองช่าง 



 ๓๓

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๘. โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์สื่อทางการศึกษาแก่
ศูนย์ฯ เด็กเล็กและโรงเรียน
ในเขตตําบลบางโทรัด 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาตั้งแต่การศึกษา
ก่อนวัยเรียน ถึงระดับการ
ศึกษาภาคบังคับ 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ ์
สื่อทางการศึกษา อุปกรณ์
สนามเด็กเล็กในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กก่อนวัยเรียนและ 
เด็กนักเรียนในสถาน 
ศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ ์
และสื่อการเรียนที่
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๙. โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและในเขตพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนตําบล
บางโทรัด 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่าง 
กายที่แข็งแรงเจริญ 
เติบโตสมกับวัยและได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) แก่
สถานศึกษาในพื้นที ่

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กนักเรียนมพีัฒนา 
การด้านร่างกายและ
สมอง 

กอง
การศึกษาฯ 

๒๐. โครงการอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโทรัด 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่าง 
กายที่แข็งแรเจริญเติบโต
สมกับวัย และได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) แก่ศูนย์เด็ก
เล็ก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กเล็กมีพัฒนา 
การด้านร่างกายและ
สมอง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๒๑. อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ 
บริหารส่วนตําบลบางโทรดั 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
เจริญเตบิโตสมกับวัย 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่สถานศึกษา
ในพื้นที ่

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กนักเรียนมีพัฒนา 
การด้านร่างกายที่
เหมาะสมกับวยัไม่เกิด
โรคขาดสารอาหาร 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๒๒. โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโท
รัด 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
เจริญเตบิโตสมกับวัย 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์เด็กเล็ก 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กนักเรียนมีพัฒนา 
การด้านร่างกายที่
เหมาะสมกับวัยไม่เกิดโร
ขาดสารอาหาร 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 ๓๔

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๓. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม ่ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกั 
ฝึกทักษะ การดํารงชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนในเขตพื้นที ่
ตําบลบางโทรัด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - นักเรียนสามารถ
ปรับพฤติกรรมของ
ตัวเองให้เข้ากับ 
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้ 

สํานักปลัด 

๒๔. โครงการจัดกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร 

เพื่อส่งเสริมการเรียน 
การสอน 

เยาวชนในพื้นที่  
ต.บางโทรัด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กนักเรียนมี
กิจกรรมเพิ่มความรู้
ทางวิชาการ 

กองช่าง 

๒๕. โครงการในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
บางโทรัด 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
บางโทรัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ตําบลบางโทรดั
หมู่ที ่๑,๔,๖,๗,๑๐  

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กเล็กได้มีการ
พัฒนาในด้านต่างๆ 
เพิ่มมากขึน้ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  

๓.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  



 ๓๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน
สงกรานต์เพื่อรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 

เพื่อสืบทอดประเพณี
สงกรานต์ใหด้ํารงอยู่
และส่งเสริมให้เกิด
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุหรือผู้มี
พระคุณ 

จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ 
/ วันผู้สูงอาย ุหมูท่ี่ ๑-
๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกิดความกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณและ
เสริมสร้างความ 
รู้สึกที่ดีต่อกันใน
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 

๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน และองค์กรเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จริยธรรมใหก้ับเด็กและ
เยาวชนในตําบล 
หมู่ที ่๑-๑๐ 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนมี
จิตใจที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
 
 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม 
และจริยธรรมให้แก ่
ประชาชนในเขต  ตําบล 
บางโทรัด 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
จริยธรรม หมู่ที่ ๑-๑๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีจติใจที่มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



 ๓๖

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. อุดหนุนสภาวฒันธรรมตําบล 
บางโทรัด 

เพื่อสนับสนนุการ
ดําเนิน 
งานสภาวัฒนธรรม
ตําบล 
บางโทรัด 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
ดําเนินงาน หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เสริมสร้าง
ความรู้สึก 
ที่ดีต่อกันในสังคม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

๕. อุดหนุนกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่
อบต. บางโทรัด 

เพื่อสนับสนนุการ
ดําเนิน 
งานกองทนุหมู่บ้าน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
ดําเนินงาน หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา

ฯ 
๖. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี 

ต่างๆ  ร่วมกบัอําเภอและจังหวัด 
เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอด ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมรว่มกับอําเภอ 
และจังหวัด หมู่ที ่๑-๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณี 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 

องค์การบรหิารส่วนตําบลบางโทรดั   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข  กฬีา  และนนัทนาการ  
๔.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข           

                    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในการปอ้งกันโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

เพื่อให้ชมุชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขและป้องกัน
โรคระบบทางเดิน
อาหาร 

จัดซื้อ / จัดฝกึอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน  
หมู่ที ่๑-๑๐ 

- ๕,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๒. โครงการส่งเสริมสนับสนนุการดูแล
สุขภาพเพื่อปอ้งกันโรคในประชาชน
ที่มี  อายุ  ๔๕  ป ีขึน้ไป 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ดูแลสุขภาพตนเอง 

ให้ความรู้แก่ประชาชนทีม่ ี
อายุ ๔๕ ปขีึน้ไป ในเขต
พื้นที่ อบต. หมู่ที ่๑-๑๐ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึน้ 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 
๓. โครงการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 

หมู่บ้านละ  ๑  ชมรม 
 
 
 

เพื่อสร้างเครือข่ายของ
ประชาชนและแนะนําให้
ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพกายและใจ 

จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 
หมู่ที ่๑-๑๐ หมู่บ้านละ   
๑  ชมรม 

- ๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้และมี
สถานที่ร่วมกนัออก
กําลังกาย 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 



 ๓๘

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการอาสาสมัครควบคุมโรค 
ใน อบต. 

เพื่อให้การควบคุมโรค
เกิดประสิทธิภาพ 

อบรมอาสาสมัครป้องกัน
โรค ของ อบต. หมูท่ี่ ๑-๑๐ 

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทุกหมูบ่้าน/ชมุชนมี
เครือข่ายควบคุม
และป้องกันโรค 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 
๕. โครงการประชาสัมพันธ์ก่อน 

เกิดโรค 
 

เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว
ในการป้องกนัโรค 

ป้ายประชาสมัพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนทราบสถานภาพ 
โรค หมูท่ี่ ๑-๑๐ 

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนให้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารจาก อบต. 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 
๖. โครงการโรงอาหารในโรงเรียน 

ปลอดภัย 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ 
ประทานอาหารที่
สะอาด 
ไม่ปนเปื้อนสารพิษ 

โรงอาหารทุกโรงเรียนได้รับ
การเฝ้าระวัง การเก็บ 
ตัวอย่างอาหารตรวจอย่าง 
สม่ําเสมอ หมู่ที่ ๑-๑๐ 

- - ๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

อาหารในโรงเรียน 
สะอาดและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการ 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๗. โครงการอาสาสมัคร อย.ประจํา 
โรงเรียน 
 

เพื่อให้ส่งเสรมิให้เด็ก 
นักเรียนมีความรู้เรื่อง 
อย. 

ทุกโรงเรยีนในเขต อบต. 
บางโทรัด มอีาสาสมัคร 
อย.น้อยในโรงเรียน  
หมู่ที ่๑-๑๐ 

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผู้จําหน่ายอาหารใน 
โรงเรียน จําหน่าย 
อาหารมีคุณภาพ 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๘. โครงการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อสนับสนนุโครงการ 
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ฯ หมูท่ี่ ๑-๑๐ 

๑๙๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 
๙. โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนนุโครงการ

ส่งเสริมสาธารณสุขมูล
ฐาน 

จัดกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขฯหมู่ที ่๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทุกหมูบ่้าน/ชมุชนมี
เครือข่าย
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 



 ๓๙

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔     ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข  กฬีา  และนนัทนาการ  
                             ๔.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     การป้องกัน  ควบคุม  และบําบัดโรค                          
                    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการรณรงค์ และการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
และโรคระบาดในเขตพื้นทีข่อง 
อบต. 
 
 

เพื่อจัดซื้อน้ํายา และ
สารเคมีต่างๆ ในการ
ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก  
โรคไข้หวัดนก  และ 
โรคพิษสุนัขบา้  และ
อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
และโรคระบาดในเขต
พื้นที่ของ อบต. หมูท่ี่ ๑-
๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สามารถควบคุม
และป้องกัน
โรคติดต่อ และโรค
ระบาดได ้

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เอดส์ (วันเอดส์โลก) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตดิโรคเอดส์ 

อบต.จัดกิจกรรมรณรงค์ 
การป้องกันโรคเอดส์ 
หมู่ที ่๑-๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนใหค้วาม 
สําคัญและตระหนัก 
ถึงภัยของโรคเอดส์ 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔     ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข  กฬีา  และนนัทนาการ  
          ๔.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     ส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ                   
                    



 ๔๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บา้น  
หมู่ที ่๑๐ ต.บางโทรัด บรเิวณ 
วัดบางพลี 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 
ประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 
๒๐.๐๐ ม. ยาว ๓๒.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๐ ม. ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีาและ
ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
โรงเรียนเกตมุฯ  หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

โดยปรับพื้นสนามกว้าง 
๕๗.๐๐ เมตร ยาว 
๖๒.๐๐ เมตร พร้อมปู
หญ้า ตามแบบ อบต.
กําหนด 

- ๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีาและ
ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา   
พร้อมเครื่องเล่นสนาม และจัด
สวนแก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขต 
 ต.บางโทรัด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กม ี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ในความรับผดิชอบของ
อบต. บางโทรัด 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เด็กมีสุขภาพ
ร่างกาย 
แข็งแรงสมวยั 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๔.  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่๖ ต.บางโท
รัด บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
มี 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

โดยก่อสร้างสนามกีฬา  
ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ตามแบบที ่
อบต. กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐
อบต. 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกาย 
แข็งแรงสมวยั 

กองช่าง 



 ๔๑

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๕. โครงการก่อสร้างลานกีฬาและ
สถานที่ออกกาํลังกาย หมูท่ี ่๑  
ต.บางโทรัด  บริเวณโรงเรียน       
วัดคลองซื่อ  

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีา
และออกกําลังกาย
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

๖. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที ่๓  ต.บางโทรดั 
บริเวณสถานตีํารวจตําบลบางโทรัด  

 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

โดยก่อสร้างอาคาร
ขนาดกว้าง ๓๘.๐๐  
เมตร  ลึก ๒๒.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑ แหง่  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

- ๕,๔๓๔,๐๐๐ 
อบต. 

- เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีา
และออกกําลังกาย
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

๗. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนทุกโรงเรียน 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์ 
การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด     
 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา
โรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์ 
การบริหารส่วนตําบล
บางโทรัด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีา
และออกกําลัง
กายที่เพียงพอ
และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

๘. โครงการก่อสร้าง  ปรับปรงุและ
ซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน  ทุกหมูบ่้านในเขต
พื้นที่  อบต.บางโทรัด 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ 
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 
 

ก่อสร้างลานคอนกรีต 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสถานที่
เล่นกีฬาและออก
กําลังกาย 

กองช่าง 

 



 ๔๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๙. โครงการลงลูกรังบริเวณสนาม
กีฬาประจําหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๔ ต.
บางโทรัด 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ 
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ใช้ลูกรัง จํานวน ๔๕๐ 
ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

๑๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนและเยาวชน
มีสถานทีเ่ล่นกีฬา
และออกกําลังกาย 

กองช่าง 

๑๐. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนวัดบางพลี  หมูท่ี่ ๑๐  
ต.บางโทรัด 
  

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีาและ
ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
พร้อมจัดหาอปุกรณ์กีฬาโรงเรียน
เมืองสมทุรสาคร  หมู่ที ่๗ ต.
บางโทรัด 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีาและ
ออกกําลังกายที่
เพียงพอและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครง
หลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร หมูท่ี่ 
๗  
ต.บางโทรัด 

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีาและ
ออกกําลังกายที่
เพียงพอและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

 
 
 
 



 ๔๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๓. โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกําลัง
กายพร้อมสนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๘ ต.
บางโทรัด บริเวณถนนเลียบทางรถ 
ไฟหน้าบ้านนายเวชยันต ์รักประเทศ  

เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

- - เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นกฬีา
และออกกําลังกาย
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

เพื่อให้เด็กและคนชราได้
มีโอกาสใช้ประโยชน์เพื่อ
สุขภาพ 

จัดซื้ออุปกรณก์ีฬาให ้
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและคนเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๕. อุดหนุนศูนย์กฬีาตําบลบางโทรัด 
 

เพื่อให้มีการออกกําลัง
กาย 

สนับสนุนกีฬาตําบล 
บางโทรัก หมูท่ี่ ๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

- - เด็กและเยาวชนมี
การออกกําลงักาย
ที่เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๖. โครงการแข่งขนักีฬาสีเด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  ๕  ศูนย ์ 
หมู่ที่ ๑, ๔, ๖, ๗, ๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กมีสุขภาพ
ร่างกาย 
แข็งแรงสมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๗. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
กีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที ่  
ต.บางโทรัด 
 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ 
เยาวชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชนออกกําลัง
กายเพิ่มมากขึน้ หมู่ที ่๑-
๑๐ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๘. โครงการแข่งขนักีฬาเปตองชงิถ้วย
พระราชทานพระบรมราชินีนาถ  ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์  
สมุทรสาคร 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนม ี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

เยาวชน  และประชาชนใน
พื้นที่ตําบลบางโทรัด  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เยาวชน และ
ประชาชนสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 



 ๔๔

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 
องค์การบรหิารส่วนตําบลบางโทรดั   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    

๕.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การศึกษา  พัฒนา  และปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ       
                    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / 
บํารุงรักษาถนนสะพาน 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

       

 ถนน        
 หมู่ที่ ๑        

 ๑.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มตั้งแต่
ถนนพระราม ๒ เชื่อมต่อตาํบล
หลักสาม  บริเวณสะพาน คสล. 
หน้าวัด 
คลองซื่อ หมูท่ี่ ๑  ต.บางโทรัด 

เพื่อดูแลรักษาถนนให้มี
สภาพที่ใช้งานได้ตาม 
ปกติ 

ซ่อมแซมผิวจราจร โดย 
ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๔๕

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒. โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  หมูท่ี่ ๑  
ถนนเอกชัยสายเก่าเริ่มตั้งแต่ 
คลองท่าแร้ง เชื่อมต่อตําบล
กาหลง ถึงทางเข้าวัดธรรมโชต ิ

เพื่อดูแลรักษาถนนให้มี
สภาพที่ใช้งานได้ตาม 
ปกติ 

ซ่อมแซมผิวจราจร โดยปู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร  ยาว 
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๗,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บา้น หมูท่ี่ ๑ เริ่มจาก
บริเวณสะพาน คสล. ข้ามคลอง
พ่อบ้านถึงถนนสายบ้านคลองซื่อ
ซอย ๓ (เชื่อมซอย ๒ ซอย ๓) 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต
กําหนด 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔. โครงการลงหินคลุกถนนซอย
๓/๑ บริเวณที่ดินนายบญุล้อม  
ศรหุนะ  หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ที ่๑ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา 
๐.๒๐ ม. ระยะทางยาว  
๖๐.๐๐ ม. ใช้วัสดุหินคลุก
จํานวน  ๓๖ ลบ.ม.  
ปรับเกลี่ยเรียบ  ตาม 
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 ๔๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๕. โครงการลงลูกรังถนนสาย 
วัดคลองซื่อ  หมู่ที ่๑  เริม่จาก
บริเวณวัดคลองซื่อ  ถึงบ้าน 
นายเสมอ  คล้ายสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ลงลูกรังขนาดกว้าง  
๔.๐๐ ม. ยาว  ๒๓๖.๐๐ 
ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๓๐ ม. 
พร้อมบดอัดแน่น  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑๐๖,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บา้น หมูท่ี่ ๑ ต.บางโท
รัด เริ่มจากบริเวณบ้านนาง
ทุเรียน  ตะลุม่  ถึงบริเวณบ้าน
นางเพียงมาศ  ขาวรามญั   

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๖๘๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗. โครงการขยายถนนเอกชัยสาย
เก่า หมูท่ี่ ๑ ต.บางโทรัด เริ่มจาก
บริเวณคลองท่าแร้ง ถึงจุด
เชื่อมตอ่ถนนยกกระบัตร – หลัก
สี่  
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง ๘.๐๐  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว 
๓,๐๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๔๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๘. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บา้น หมูท่ี่ ๑ ต.บางโท
รัด  เริ่มจากถนนเข้าวัดคลองซื่อ 
ถึงบริเวณบ้านนายสาคร  อมร
ลักษณ์ปรีชา   
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๑ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทางยาว  ๔.๐๐  
เมตร  พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐  
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด 
 

 ๑,๒๘๐,๐๐๐
อบต.    

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๒        
 ๙. โครงการยกระดับ และขยาย

ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๒ ต.
บางโทรัด เริม่จากบริเวณศาลาที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  
ถึงสะพาน คสล.ข้ามคลองบางยี่
พาด  
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๔๐๐.๐๐  เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง กว้าง
ข้างละ ๐.๕๐  เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๔๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๐.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ทางเขา้หมู่บ้าน หมู่ที ่๒ ต.บางโท
รัด เริ่มจากบรเิวณบ้านนายสมนึก 
จีนสมุทร ถงึบ้านผูใ้หญ่เกศ   

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๑.  โครงการสร้างถนนทางเท้า 
ยกระดับ คสล.หมู่ที่ ๒  เลียบ
คลองสุนัขหอน  เริม่จากบริเวณ
บ้านนายสมนกึ  จีนสมุทร  ถึง
บริเวณบ้านนายปรีชา แย้มบุญม ี

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๒ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๘๐๐.๐๐ 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๑, ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๒. โครงการสร้างถนนทางเท้า
เข้าหมูบ่้าน  หมู่ที ่๒  เริม่จาก
บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้านถงึบรเิวณบ้านนายพนม  
กังรวมบุตร 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๒ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๒.๐๐ ม. หนา  
๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว  
๓๒.๐๐ม. พร้อมไหล่ทาง
กว้างตามสภาพ   ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๓๒,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๓. ลงลูกรังที่กลับรถประจํา
หมู่บ้านหมูท่ี ่๒ ต.บางโทรดั 
บริเวณถนน คสล.ทางเข้า
หมู่บ้านบางน้าํวน   
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๒ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยลงลูกรัง ขนาดกว้าง  
๕.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๔๐  
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด 

  ๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๔๙

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๓        
 ๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่๓ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากถนนเอกชัยสายเก่าถึงหลัง
ห้องแถวนายพนม  รอดบญุเกิด 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- ๙๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.บางโท
รัด บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้าน
เศรษฐศิริ พร้อมติดตั้งไฟฟา้   

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๕๐.๐๐เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๑,๒๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.บางโท
รัด เริ่มจากถนน คสล.เดิม 
บริเวณบ้านนายสนิท  เรือนนิล 
ถึงถนน คสล. เลียบคลองตาจีน   

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๑๑๕,๒๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๐

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สาธารณะ เข้าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๓  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายแพ้ว   อนิมิทนิ เชื่อมต่อ
ถนนไอซีซี  
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง ๐.๕๐ เมตร บาง
ช่วงกว้างตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๓๘๔,๐๐๐. 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ทางเข้าโคกมะตูม หมู่ที่ ๓ เริ่ม
จากบริเวณถนนเอกชัยสายเก่า
ที่ดินโคกมะตมู 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๙.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที ่๓ เริม่จากคลองตาจีน ที่ดิน
นางสุภวรรณ เชื่อมต่อถนนซอย
เหมือนเดิม 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 
๒๒๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๗๕๖,๘๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 ๕๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒๐. โครงการสร้างถนน คสล. 
ต่อถนนทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที ่๓  
เริ่มจากถนน คสล. เดิมถึงที่ดิน
นางบุญชู  เปียสมุทร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๓ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๖๖,๐๐๐     
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเท้าที่ดินโคกมะตูม หมูท่ี่ ๓  
ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๓ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๓๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๑,๐๒๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บา้น หมูท่ี่ ๓ ต.บางโท
รัด เริ่มจากบริเวณถนนเอกชัย  
ถึงโรงงานสยามไวเนอรี ่ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๓ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 
๐.๕๐ เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  

๘๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 ๕๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔        
 ๒๓. โครงการยกระดับถนนและ

ขยายถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่๔ ต.บางโทรัด เริม่จาก
บริเวณหลังโบสถ์ ถึงถนน คสล.
เดิม  
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๔  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ 
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด 

 

- ๙๖๐,๐๐๐.
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒๔.  โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คสล.  หมู่ที ่๔ เริ่มจากหนา้วัด
บางน้ําวน 
เชื่อมถนนสายท้องคุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๔ มเีส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยกอ่สร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ 
ม. พร้อมรางระบายน้ํา ๒ 
ข้าง  ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๔๕๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒๕. โครงการก่อสร้างถนนทาง
เท้า 
คสล. หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายวชิัย  เง็กทองดี   ถึง
บ้านนายทองคํา ทะอุทัย 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๔ มเีส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

โดยกอ่สร้างถนนทางเท้า 
คสล.กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา  
๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว ๑๑๐ 
ม. ไหลท่างตามสภาพ 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๓

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเท้าบริเวณท้ายซอยถนนบ้าน
ท้องคุ้ง  หมูท่ี่ ๔ ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๔ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว 
๔๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๕        
 ๒๗. โครงการยกระดับถนนทาง

เท้าหมูบ่้าน หมู่ที ่๕ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากสะพาน คสล. เชื่อมต่อ
หมู่ที ่๗ ถึงบริเวณหอถัง
น้ําประปาที่ดิน 
นางชิน  แตงจันทรา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๕  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลง
หินคลุกไหล่ตามสภาพ 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๘๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ทางเชื่อมตําบลบ้านบ่อ หมู่ที่ ๕  
ต.บางโทรัด เริ่มจากถนนลกูรัง
เดิม เลียบทางรถไฟถึงสุดเขต
ตําบล 
บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๕  มี
เส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๓,๐๐๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๕๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒๙. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกทางเข้าหมู่บ้านบางปลา หมู่
ที่ ๕  
ต.บางโทรัด  เริ่มจากถนนลูกรัง
เดิมถึงสะพานไมข้้ามคลองบาง
ปลา  
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๕  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนลุกรัง
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒,๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด  

- - ๑,๘๔๘,๐๐๐.
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๐. โครงการยกระดับถนน
ทางเข้าหมู่บา้น ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ 
ต.บางโทรัด เริ่มจากถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บา้น ถึงบ้านนาย
นรวัฒน์ มะลิดอกไม้ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๕  มี
เส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เท้าขนาดกว้าง ๑.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว  
๖๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที ่๕  ต.บางโทรัด บริเวณ
ทางเข้าปริวาส เริ่มจากถนน 
คสล.วัดบัณฑูรสิงห์ถึงบ้านนาง
เฉลียว นิลนอ้ยศร ี

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๕  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๙๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร 
ใช้ลูกรังจํานวน ๒,๑๖๐ 
ลบ.เมตร  ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๒,๒๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  



 ๕๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๓๒.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ ๕  เริม่จากบริเวณทางรถไฟถึง
ที่ดินนายสุรินทร ์

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่๕ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว  
๘๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบ อบต
กําหนด 

- - ๑,๙๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 
 

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเขา้โรงเรียนวัดเกตุม หมูท่ี่ ๖ 
เริ่มจากถนน คสล.หน้าโรงเรียนถึง
โรงอาหาร 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว  ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลกุ
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- ๔๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสญัจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๔. โครงการยกระดับถนน
ทางเข้าหมู่บา้น หมูท่ี่ ๖ เริ่มจาก
บริเวณถนนปากทางเข้าหมู่บ้าน
บางฝ้ายหน้าโรงเรียนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร ์พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา คสล. 

 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หมู่ ๖  มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว  ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางกว้างตาม
สภาพ ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

๖๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๖

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๓๕. โครงการยกระดับถนนทางเขา้
หมู่บ้าน หมู่ที ่๖ บริเวณถนนปลาย
หมู่บ้านบางฝา้ย 

 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖  มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๖. โครงการปรับปรุงสะพาน
ลอยหน้าวัดเกตุมฯ หมูท่ี่ ๖ 
 ต.บางโทรัด 

 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖  มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยปรับปรุงให้
รถจักรยานยนต์สามารถวิง่
ข้ามผ่านได้ ตามแบบอบต. 
กําหนด 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๗. โครงการขยายถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ซอยโรงงานสหการเครื่องเยน็  หมู่
ที่ ๖ ต.บางโทรัด  เริ่มจากถนน 
คสล. ปากทางเข้า ถงึบริเวณห้อง
แถวนายพิเชษฐ์ พละเนียม 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖  มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว 
๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกวา้ง 
๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๓๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๒,๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๗

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๓๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย
ร้านค้านายพิเชษฐ์ พละเนียม ถึง
ที่ดินนายสนอง  รถทอง  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 
๓๐๐ ม. พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ 
ม. ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๙๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสญัจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๙.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เลียบคลองเกตุม หมู่ที่ ๖ 
ต.บางโทรัด  บริเวณถนน คสล.  
เดิมถึงถนน คสล. เชื่อมตอ่ หมูท่ี่ 
๖ – ๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ 
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้างละ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนที่กําหนด   

- ๗๐๔,๐๐๐
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ทางเข้าหมู่บา้น หมูท่ี่ ๖ เริ่มจาก 
บริเวณข้างบา้นนายนุกูล ปิ่นต้น
วงษ ์
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๖ มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

โดยเสริมถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 
๒๖.๐๐ ม. ไหล่ทางตาม
สภาพตามแบบอบต. 
กําหนด 

- ๘๙,๔๐๐ 
อบต. 

 - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 



 ๕๘

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๔๑. โครงการลงหินคลุกถนน 
สาธารณะ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบริเวณ 
ข้างบ้านนางช่อ  พละเนียม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ หมู่ ๖ มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

โดยลงหินคลุกถนนกว้าง 
๓.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.  
ระยะทางยาว ๓๑๐.๐๐ ม.  
ใช้หินคลุกจํานวน ๒๗๙.๐๐
ม. พร้อมปรบัเกลี่ย   
ตามแบบ  อบต. กําหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๒. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ซอยบ้านกํานนัเสนีย์ หมูท่ี ่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที ่ หมู ่๖ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว
๓๐๐ ม. พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้างละ  ๐.๕๐
ม. ตามแบบ อบต. กําหนด

- - ๙๖๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๓.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ทางเข้าหมู่บา้น  หมู่ที่ ๖  เริ่มจาก
ห้องแถวนายสุนทร  คุณาบุตร ถึง
บริเวณที่ดินนางทองเปลว  รถทอง
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที ่ หมู ่๖ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง  ๔.๐๐ ม. ยาว  
๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย   
๑.๐๐ ม. ปรมิาณลูกรัง  
๒,๐๐๐ ลบ.เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ  ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๕๔๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 ๕๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๔๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเท้าทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที ่๖ 
เริ่มจากบริเวณบ้ายนายนกุูล  
แก้วหาวงศ์  ถึงถนน คสล. 
หน้าทีท่ําการ อบต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง  ๑.๕๐ ม. ยาว  
๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพ   
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๓๑,๕๐๐     
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๕.โครงการยกระดับถนนรอบ
อาคารเรียน โรงเรียนเกตุมดีศรีว
ราราม พร้อมรางระบายน้ํา หมู่ที่ 
๖               ต.บางโทรัด  
 

เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่
คมนาคมในโรงเรียน
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐
เมตร พร้อมรางระบายน้ํา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๔๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๗        
 ๔๖.  โครงการยกระดับถนน 

คสล. ทางเขา้หมู่บ้าน หมูท่ี่ ๗  
เริ่มจากกลุ่มสตรีบางโทรดัถึง
สะพาน คสล. เชื่อมต่อหมูท่ี่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๑,๑๒๐,๐๐๐   
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 ๖๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๔๗.โครงการก่อสร้างพื้นทางเท้า  
คสล.บริเวณหลังรางระบายน้ํา  
หมู่ที ่๗ เริ่มบริเวณบ้านนายยม  
มุกดาเวช ถึงคลองสุนัขหอน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยเทคอนกรตี ถนน
กว้าง ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๓๐.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๓๐,๐๐๐   
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๘. โครงการลงลูกรังถนนทาง
เท้าเลียบคลองบางกระสาป หมูท่ี่ 
๗  
ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนลูกรัง     
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๖๐๐.๐๐ 
เมตร   หนา   ๐.๔๐   
เมตร   รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด   

๖๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๙. โครงการยกระดับถนนทา 
คสล.ทางเข้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๗  
ซอยบ้านนายเฉลิม ดําขํา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยสร้างถนนทางเท้า 
ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๕๒,๐๐๐    
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๐. โครงการลงลูกรังถนนทาง
ลงทะเล หมูท่ี่ ๗ เริม่จากที่ดิน
นางฉวีวรรณ  บญุเลี่ยม ถงึ
ชายฝั่งทะเล 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยลงลูกรัง ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๔,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนา  
๐.๕๐ เมตร  ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๑,๖๕๐,๐๐๐  
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๑

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๕๑. โครงการยกระดับถนนทางเขา้
หมู่บ้าน พร้อมรางระบายน้าํ หมูท่ี่ 
๗ ต.บางโทรัด ซอยบ้านนายชิด 
จันทร์นิเวศน์  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เท้าพร้อมรางระบายน้ํา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด 

๕๒,๐๐๐
อบต  

- - ประชาชนสญัจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๒.โครงการขยายถนนเลียบคลอง
บางกระสาป  หมู่ที่ ๗  ต.บางโทรัด 
เริ่มจากถนน คสล.เดิม   ถงึบ้าน
นายวิสูตร รอดดารา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว  
๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑,๔๔๐,๐๐๐
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๓.  โครงการก่อสร้างถนนทาง
เท้า  คสล. หมู่ที่ ๗  เริ่มจาก
บริเวณบ้านนายเพชร  สกลุลี้  
ถึงบ้านนายสมพร  กาบทอง 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว 
๘๕.๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม.  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพ    ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๘๙,๐๐๐  
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๔.  โครงการขยายถนน คสล. 
ซอยข้าง โรงเรียนเมือง
สมุทรสาคร  หมู่ที ่๗  

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ 
ที่หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว 
๑๙๐.๐๐ ม.  หนา  ๐.๑๕ 
ม. ตามแบบอบต.กําหนด 

- - ๑๓๓,๐๐๐    
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๒

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๕๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที ่๗  บรเิวณทางเข้าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ หมู ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ระยะทางยาว ๓๕.๐๐ ม. หรือ
มีพื้นที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 
๑๐๕.๐๐ ตร.เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ 
ม. 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๘        
 ๕๖. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 

คสล. หมู่ที่ ๘ เริ่มบรเิวณทีด่ินนาย
สี  
มีน้อย ถึงที่ดินนายชชูีพ  ฮู้ตราทอง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ ๘ มเีส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว 
๑,๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๙๗๘,๐๐๐ - - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๗. โครงการยกระดับถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บริเวณซอย
เจริญทรัพย ์

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที ่ หมู ่๘ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว  ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๔๘๐,๐๐๐
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๓

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๕๘. โครงการยกระดับถนนพร้อม
รางระบายน้ํา  ซอยเจริญทรพัย์  
หมู่ที่ ๘  ต.บางโทรัด  
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๘ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๓.๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทางยาว  ๒๘๐.๐๐  
เมตร พร้อมยกระดับ         
รางระบายน้ํารายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด   

๗๗๒,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสญัจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ทางเท้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๘        
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายหล่อ   ใครสมุทร ถงึบ้าน     
นายสงบ  สงัข์สวาท  
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๘ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยลงลูกรังขนาดกว้าง  
๑.๒๐  เมตร  ระยะทางยาว  
๒๔๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  
๐.๔๐  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด   

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสญัจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๙        
 ๖๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เชื่อมตอ่ระหว่างตําบล หมู่ที่ ๙ 
บริเวณซอยบางพลี ๒ เริ่มจาก
เขตตําบลกาหลง ที่ดินนายเซี้ยง  
มีน้อย ถึงที่ดินนายแถม เจิน้
สว่าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๙ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๖๙๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๒,๗๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๔

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๖๑. โครงการปรับปรุงถนนทาง
เท้าภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๙ เริ่ม
จากบ้านนายทรัพย์  ทอง
ประเสริฐ  ถงึบ้านนายหอ่  แก้ว
สองดวง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๙ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
กว้าง ๐.๒๕ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑๒๐,๐๐๐
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบคลองสุนัขหอน  หมูท่ี่ ๙  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบ้านนาย
เสงี่ยม  กุลวงศ์  ถึงบ้านนาย
สมนึก เย็นงาม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๙ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๓๕๘.๐๐ 
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

๙๑๒,๙๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อรอด คสล. หมู่ที่ ๙  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณท่อ 
คสล.เดิมถึงที่ดินนายสุดใจ  เยน็
งาม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๙ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมวาง
ท่อลอดเหลี่ยม จํานวน ๑ 
แห่ง 

- ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๕

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๖๔.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สาธารณะ  หมู่ที่ ๙  เริ่มจาก
บริเวณท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถึง
บริเวณคลองสุนัขหอนที่ดินนาย
จุ่น 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๒๕๐.๐๐ ม. ใช้ลูกรัง
จํานวน ๒,๐๖๒ ลบ. เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๖๕๐,๐๐๐    
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๕. โครงการก่อสร้างถนนทาง
เท้าภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๙ ต.
บางโทรัด บรเิวณบ้านนางห่อ  
แก้วสองดวง        ถึงบ้านนาง
เพียร  ยงค์รงค์  
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนหนิคลุก 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๔๐  เมตร 
ระยะทางยาว  ๕๐.๐๐  
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด   

๒๕,๐๐๐  
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๖. โครงการก่อสร้างถนนทาง
เท้าภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๙ ต.
บางโทรัด บรเิวณบ้านนางเทียม  
งามกาละ         ถึงบ้านนางศิริ  
บัวขาว   
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนหนิคลุก 
ขนาดกว้าง  ๑.๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๔๐  เมตร  
ระยะทางยาว  ๘๐.๐๐  
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด   

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 ๖๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๖๗. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่ ๙   
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนายเจริญ   
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่
หมู่ ๙ มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง  ๑.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๔๐  เมตร  
ระยะทางยาวรวม   
๖๐.๐๐  เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสญัจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๖๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ทางเข้าหมู่บา้นคลองกลาง เริ่ม
จากสะพาน คสล. ข้างโรงเรียน
วัดบางพลีถึงคลองกลาง หมู่ที ่
๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๑๐ มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 
๔๕๐ ม. พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางกว้างตาม
สภาพ 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๑,๐๘๐,๐๐๐  
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๙. โครงการยกระดับถนนทาง
เท้า  คสล. พร้อมรางระบายน้ํา 
ในโรงเรียนวดับางพลี หมูท่ี่ ๑๐   
ต.บางโทรัด  
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๑๐ มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
 ทางเท้า ขนาดกว้าง  
 ๑.๕๐  เมตร  หนา   
๐.๑๐  เมตร  ระยะทาง 
ยาว  ๑๕๐.๐๐  เมตร  
พร้อมรางระบายน้ํา  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด   

๒๖๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๗

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 สะพาน        
 หมู่ที่ ๑        
 ๗๐. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

ทางเท้าค่อมแพรกสาธารณะ หมู่ที ่
๑ ต.บางโทรัด  เริ่มจากถนนเอกชัย
ถึงบ้านนางระหงส์  แสงศิลา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพาน คสล.ทาง
เท้าขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๒        
 ๗๑.โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที ่
๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ต.บางโทรัด 
บริเวณที่ดินนายบุญช่วย เสมสร
ไชย เชื่อมต่อที่ดินวัดบางน้าํวน 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๒,๔  มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๖,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๒.โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลองบางยี่พาด หมูท่ี่ 
๒ ต.บางโทรดั บริเวณถนนเลียบ
ทางรถไฟเชือ่มต่อตําบลบ้านบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๒  มีเสน้ทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๘๖๔,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๓.โครงการก่อสร้างทุ่นขึน้ลงท่า
เทียบเรือ หมูท่ี่ ๒,๔ ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๒,๔  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็

ก่อสร้างทุ่นขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๘

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๗๔. โครงการก่อสร้างสะพานไม้ 
ข้ามคลอง หมู่ที่ ๒ ต.บางโทรัด 
บริเวณยุ้งเกลือสหกรณ์นาเกลือ  
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๒  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานไม้
ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร 
ยาว  ๑๖.๐๐ เมตร  
จํานวน  ๑  แห่ง  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด   

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๔        
 ๗๕. โครงการก่อสร้างสะพานไม้

ข้ามคลองสุนขัหอน หมู่ที ่๔ 
เชื่อมตอ่หมูท่ี ่๒ ต.บางโทรดั 
บริเวณบ้านนายเนียม  ปรยีงค์ 
เชื่อมตอ่บ้านนายหัส  ปรยีงค์ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๔  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็

โดยก่อสร้างสะพานไม้
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๕.๐๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๒,๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๕        
 ๗๖.  โครงการซ่อมแซมสะพานไม้

ข้ามคลอง  หมู่ที่ ๕   
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๕ มเีส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมสะพานไม้  
จํานวน  ๗  สะพาน  
ภายในหมู่บ้าน  ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 ๖๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๗๗. โครงการก่อสร้างสะพานพื้น 
คสล. ข้ามรางส่งน้ํานาเกลอื หมู่
ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณที่ดิน   นาย
วรชาติ  
โพธิ์บุญ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ที ่๕ มีเสน้ทาง 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

โดยก่อสร้างสะพานพื้น  
คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ 
ม.  
ยาว ๗.๐๐ ม. จํานวน  
๑ แห่ง ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๘.โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามแพรกสาธารณะ หมูท่ี่ 
๕  
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนาย
จํารัส  สินทะเกิด  
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ที ่๕ มีเสน้ทาง 
คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๐.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑ แหง่ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๗๒๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๗๙. โครงการปรับปรุงคอสะพาน

ข้ามคลองเกตุมฯ เชื่อมระหว่าง  
หมู่ที ่๖ – หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๖,๑๐ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ทําการเทคอนกรีตบริเวณ
คอสะพานทั้ง ๒ ข้าง 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

๕๐,๐๐๐    
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 ๗๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๗        
 ๘๐. โครงการปรับปรุงสะพานไม้

ข้ามคลองบางกระสาป หมูท่ี ่๗  
ต.บางโทรัด 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยเปลี่ยนสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว 
๑๓.๐๐ ม. ยาว  ๑๓.๐๐ ม.
ตามแบบอบต. กําหนด 

- - ๑๕๖,๐๐๐     
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๑.  โครงการขยายสะพาน คสล. 
ข้ามคลองนาเกลือเลียบทางรถไฟ  
หมู่ที่ ๗,๘  ต.บางโทรัด   

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗,๘ มีเสน้ทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. 
จํานวน  ๑ แหง่ ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๑,๒๘๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๒. โครงการขยายสะพาน คสล.
บ้านนายส ี มนี้อย  หมู่ที ่๗  
ต.บางโทรัด   

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๕.๐๐ เมตรตามแบบ 
อบต.กาํหนด 

- - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๓. โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. บริเวณช่วงทางลงทะเล  
โดยก่อสร้างสะพานคศล. หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ที ่๗ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สะพานกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๘.๐๐ ม. จํานวน  ๑  
แห่งตามแบบอบต.
กําหนด 

- - ๕๗๖,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๔. โครงการสร้างสะพาน  คสล. 
ข้ามคลองบางกระสาป หมู่ที่ ๗
บริเวณข้างบา้นนางบังอร   
เต็งสมุทร  

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

สะพานกว้าง ๒.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐  ม.  จํานวน  
๑  แห่ง ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๔๗๕,๐๐๐    
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๗๑

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๘๕. โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ทางลงทะเล หมู่ที่ ๗ ต.บาง
โทรัด 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๖.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.
กําหนด 

- - ๕๔๐,๐๐๐  
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๖. โครงการก่อสร้างสะพานไม ้
ข้ามคลองบางกระสาป หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด บริเวณนายสวุัฒน์  
ฉิมบุญอยู่         
 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานไม้
ขนาดกว้าง ๑.๕๐  เมตร 
ยาว ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน 
๑ แห่ง รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีก่ําหนด  

๑๒๖,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๘        

 ๘๗. โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลองบางใหม ่หมู่ที ่๘  

ต.บางโทรัด บริเวณทางรถไฟ
เชื่อมตอ่ที่ดินนายกิ่ง  รอดดารา 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๘ มเีส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๗.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๑,๗๒๘,๐๐๐   
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 ๗๒

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๘        
 ๘๘. โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. ข้ามคลองบางใหม ่หมู่ที ่๘  
ต.บางโทรัด บริเวณทางรถไฟ
เชื่อมตอ่ที่ดินนายกิ่ง  รอดดารา 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๘ มเีส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๗.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๑,๗๒๘,๐๐๐   
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๙.  โครงการก่อสร้างสะพานไม้
ข้ามคลองตาลี้ หมู่ที ่๘  ต.บางโท
รัด บริเวณทีด่ินนายกิ่ง  รอด
ดารา  

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที ่
หมู่ ๘ มเีส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานไม้ขนาด
กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๒๖.๐๐ ม. จํานวน  ๑ 
แห่ง ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๕๒๐,๐๐๐    
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๙๐. โครงการก่อสร้างสะพานไม้
ข้ามคลองบางใหม่  หมูท่ี่ ๘ 
บริเวณข้างทีด่ินนายชิต  เพียร
ทรัพย ์

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๘ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

สะพานขนาดกว้าง ๑.๕๐ 
เมตร  ระยะทางยาว 
๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  
๑  แห่ง ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐    
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๗๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๙        
 ๙๑.  โครงการสร้างสะพานทาง

เท้ายกระดับ เลียบคลองสุนัข
หอน     
หมู่ที ่๙  เริม่จากบริเวณบา้นนาย
เจียม  เยน็งาม  ถึงบ้านนาย
สมนึก  เย็นงาม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๙ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานทาง
เท้า คสล. ขนาดกว้าง 
๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ 
ม. ตามแบบ อบต. 
กําหนด  

๔๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๙๒.  โครงการสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลองสุนขัหอน  หมูท่ี ่๙  
บริเวณที่ดินนายจุ่น  เชือ่มที่ดิน 
วัดบางพลี 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๙ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

สะพานกว้าง ๗.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐.๐๐ ม. จํานวน  
๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๙,๓๖๐,๐๐๐   
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๙๓. โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ทางเขา้หมู่บ้าน หมูท่ี่  ๙   
ต.บางโทรัด จํานวน  ๓  จุด   
จุดที่ ๑  บริเวณบ้านนายเจริญ   
พุกบัวขาว   
จุดที่ ๒  บริเวณบ้านนางเทียม  
 งามกาละ   
จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางหอ่       
แก้วสองดวง   
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ ๙ มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  
ยาว  ๗.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๗๔

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๙๔. โครงการก่อสร้างสะพานทาง
เท้าทางเข้าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๙ ต.
บางโทรัด  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ ๙ มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

๑. บริเวณทางเข้าบ้าน 
นางห่อ แก้วสองดวง 
จํานวน ๑ แหง่  ๒. 
บริเวณบ้านนายเจริญ  
พุกบัวขาว จาํนวน ๑ 
แห่ง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.
กําหนด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที ่๑๐        
 ๙๕.  โครงการสร้างสะพาน

ทางเดินเท้ายกระดับ เลียบคลอง
สุนัขหอน  หมู่ที่ ๑๐  เริม่จาก
บริเวณสะพานทางเท้าเดิม   

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๑๐ มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานทาง
เท้า คสล. ขนาดกว้าง 
๒.๐๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๗๐,๐๐๐
อบต. 

- 
 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๙๖.  โครงการสร้างสะพาน คสล.
ข้ามคลองกลางหมู่ที ่๑๐  
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณ
สะพานทางเท้าเดิม   

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่  หมู ่๑๐ มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานทาง
เท้า คสล. ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๘๖๔,๐๐๐
อบต. 

- 
 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๗๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุง 
รักษา ท่อระบายน้ํา 

       

 หมู่ที่ ๑        
 ๙๗.โครงการวางท่อระบายน้ํา 

คสล. เลียบถนนเอกชัย  หมู่ที่ ๑   
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายสมคิด  ทองคุ้ม ถงึบริเวณ 
คลองพ่อบ้าน 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว 
๘๓.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๕๕๐,๐๐๐   
อบต. 

- ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๙๘. โครงการวางท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก ถนนสายคลองซื่อ 
(ซอย ๓) หมูท่ี่ ๑ เริม่จากถนน 
เอกชัย ถึงคลองซื่อ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด φ ๑.๐๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ระยะทางยาวรวม ๑,๑๐๐ 
เมตร ตามแบบ  อบต. 
กําหนด 

- - ๗,๗๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๙๙. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. เลียบถนนคลองซื่อซอย 
๔  
หมู่ที่ ๑  ต.บางโทรัด  
 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ 
เมตร ระยะทางยาว   
๓๖๐.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตาม แบบ
แปลนที่กําหนด  

๑,๔๔๐,๐๐๐ - - ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 



 ๗๖

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๐๐. โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด 
บริเวณถนน คสล. ทางเขา้
หมู่บ้านบางสะแก ที่ดินนายรม  
ชาวค้า  
 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด ๐ ๑.๐๐  
เมตร  จํานวน  ๑   แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด   

  ๗๐,๐๐๐   
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๒        
 ๑๐๑. โครงการก่อสร้างท่อระบาย

น้ําบริเวณลานวัดบางน้ําวน  หมู่
ที่ ๒  
ต.บางโทรัด  
 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ํา คสล. 
ระยะทางยาว รวม  
๑๕๐.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

๙๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 

 



 ๗๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๓        
 ๑๐๒. โครงการวางท่อระบายน้ํา

เลียบถนนเอกชัย  หมูท่ี่ ๓ ต.บาง
โทรัด จุดแรกบริเวณบ้านนายนที  
รอดบุญเกิด  จุดที่ ๒ บริเวณ
บ้านนายประนอม  รอดบญุเกิด  
จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายอนันท ์ 
รอดบุญเกิด  จุดที่ ๔ บริเวณ
บ้านนางบังอร   
ฮวดสุนทร  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ใช้ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ 
เมตร  จํานวน ๒๗ ท่อน  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐    
อบต. 

- ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 ๑๐๓. โครงการฝังท่อระบายน้ํา 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ ๓ ต.บางโท
รัด เริ่มบริเวณบ้านนางมะลิ  
สาครบุรี เชื่อมต่อหมูบ่้าน
เศรษฐศิริ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อ คสล. ขนาด 
๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพัก 
ยาว ๑๕.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๑๐,๐๐๐     
อบต. 

- ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 ๑๐๔.  โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๓ 
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนาง
เทียน  รอดบญุเกิด 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ใช้ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ 
เมตร จํานวน ๗ ท่อน 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๒๐,๐๐๐  
อบต. 

ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 



 ๗๘

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๐๕.  โครงการสร้างท่อระบาย
น้ํา คสล. หมูท่ี่ ๓  เลียบถนนยก
บัตร – หลักสี่  เริ่มจากบริเวณ
ที่ดินนางวภิาลักษณ์  อภิรักธน
สิน – สุดเขต  
ต.บางโทรัด 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างท่อระบายน้ํา ขนาด
กว้าง  ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อ
พัก  ระยะทางยาว  
๒๖๗.๐๐ ม.ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๙๒๖,๕๐๐    
อบต. 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๑๐๖. โครงการก่อสร้างท่อ คสล.   
ข้ามถนนทางเข้าหมูบ่้าน หมู่ที ่๓   
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนาย
มานะ เล้าเกรจ็ 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างท่อ คสล. 
ขนาด ๑.๐๐ เมตร  
จํานวน ๖ ท่อน  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

๒๐,๐๐๐  
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๑๐๗. โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา คสล.   ซอยโรงงานไอซีซี หมู่
ที่ ๓   ต.บางโทรัด เริ่มจากถนน
ยกกระบัตร -หลักสี่ ถึงห้องแถว
บุษบง 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ํา คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ 
เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ 
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๑,๙๕๐,๐๐๐   
อบต. 

- ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

 



 ๗๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔        
 ๑๐๘. โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยมระบายน้ํา หมู่ที่ ๔ ต.บาง
โทรัด บริเวณบ้านนางทองคํา  
ทะอุทัย  

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างท่อลอด 
คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ 
เมตร  ยาว ๕.๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐   
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๑๐๙. โครงการวางท่อลอด

เหลี่ยมและประตูระบายน้ํา คสล. 
คลองบางกระชับ  หมูท่ี่ ๖  เริ่ม
จากบริเวณ 
หลังวัดเกตุมฯ  ถึงสะพาน คสล. 
หน้าทีท่ําการ อบต.  

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

วางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาด  ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๑,๖๕๐,๐๐๐    
อบต. 

- ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๑๑๐. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที ่๖  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายเทือง  ไถบ้้านกรวย 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกว้าง 
๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๕๘๘.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๑,๗๖๔,๐๐๐    
อบต. 

- ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

 



 ๘๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. เลียบถนนเข้าหมูบ่้านบาง
ฝ้าย  หมูท่ี่ ๖ ต.บางโทรัด เริ่มจาก
รางระบายน้ํา คสล.เดิมถึงจุดสิ้นสุด
ถนน คสล. 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ระยะ ทางยาว ๓๕๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- ๑,๐๕๐,๐๐๐   
อบต. 

- ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 ๑๑๒.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.หมูท่ี ่๖ ต.บางโทรดั เริ่ม
จากคลองสุนขัหอนถึงหลังห้องแถว
นายพิเชษฐ  พละเนียม 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกวา้ง 
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ 
เมตร ระยะ ทางยาว 
๔๕.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๑๗๐,๐๐๐     
อบต. 

- ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 ๑๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา  คสล. เริ่มจากคลองสุนขัหอน 
ถึงบ้านนางยิม้ ปานมัจฉา หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

รางระบายน้ําปากรางกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๓๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- - ๑๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๗        
 ๑๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ํา คสล. เลียบทางรถไฟ  หมู่ที่ ๗ 
ต.บางโทรัด เริ่มบริเวณเขตหมู่ ๕
ถึงสุดเขต หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกวา้ง 
๐.๔๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- - ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขงั 

กองช่าง 



 ๘๑

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. พร้อมฝาปิด ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่๗ ต.บางโทรดั เริ่ม
บริเวณคลองสุนัขหอนบ้านนางองุ่น 
ลิ้มสถาพร  ถงึโรงทึมวัดบณัฑูร
สิงห์  และแยกเข้าบ้านนายจตุรงค์  
สวัสดิ์ดี 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกวา้ง 
๐.๖๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๙๐๐,๐๐๐    
อบต. 

- ลดปัญหา 
น้ําท่วมขงั 

กองช่าง 

 ๑๑๖. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. เลียบทางรถไฟ เริม่จาก
บริเวณบ้านครูโสภณ ถึง โรงเรียน
เมืองสมุทรสาคร หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร 
ตามแบบ  อบต. กาํหนด 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดปัญหา 
น้ําท่วมขงั 

กองช่าง 

 ๑๑๗.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. สาธารณะ  หมูท่ี่ ๗  เริ่ม
จากบริเวณบา้นนายเพชร  สกุลลี้  
ถึงบ้านนายเวยีง 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ขนาดปากรางกว้าง  ๐.๕๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว 
๙๐.๐๐ ม.ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๓๗๘,๐๐๐   
อบต. 

ลดปัญหา 
น้ําท่วมขงั 

กองช่าง 

 ๑๑๘.  โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. แพรกสาธารณะ
บริเวณบ้านนางวรรณา  ดําริกล้า  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. สูง 
๒.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. 
จํานวน  ๑  แห่ง  ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐   
อบต. 

ลดปัญหา 
น้ําท่วมขงั 

กองช่าง 

 



 ๘๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๘        
 ๑๑๙. โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ํา คสล. ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที ่
๘  เริ่มบริเวณบ้านนายยงยทุธ  
ใครสมุทร ถงึบริเวณบ้านนายนิคม 
ใครสุวรรณ ์

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 
 
 
 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. 
ระยะทาง ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๓๘๗,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ําทว่มขัง กองช่าง 

 ๑๒๐.  โครงการสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมูท่ี่ ๘  ช่วงที ่๑  เริ่มจาก
บริเวณบ้านนางทอง  ถทูอง  ถึง
ที่ดินนายยงยทุธ  ใครสมุทร   
ช่วงที่ ๒  เริ่มจากบ้านนางสาว
กาญจนา  อิ่มเพิ่มพูนถึงบ้าน 
นายนิคม  ใครสมุทร 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

สร้างรางระบายน้ํา ช่วงที่ ๑ 
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๘๒.๐๐ ม. ชว่งที ่๒  
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว 
๒๐๐.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๑,๑๘๙,๐๐๐   
อบต. 

- ลดปัญหาน้ําทว่มขัง กองช่าง 

 หมู่ที่ ๙        
 ๑๒๑. โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยม คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา คสล. ถนนทางเขา้หมู่บา้น  
บริเวณถนนลกูรังเลียบคลองสุนัข
หอน หมูท่ี่ ๙ ต.บางโทรัด 

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ําที่มีประสทิธิภาพ 

โดยก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม 
จํานวน ๓ แหง่ พรอ้มวาง
ท่อ คสล.  จํานวน  ๔  
แห่ง ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๕๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ลดปัญหาน้ําทว่มขัง กองช่าง 

 
 



 ๘๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๒๒.  โครงการวางท่อลอด
เหลี่ยม คสล.  แพรกสาธารณะ  
หมู่ที ่๙  บรเิวณที่ดินนายสมาน  
ไม้แดง 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว  
๘.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐    
อบต. 

ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๑๒๓.  โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ํา คสล. ข้างถนนสายวัด
บางพลีเลียบคลองสุนัขหอน  หมู่
ที่  ๑๐ 
 
 

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างรางระบายน้ํา  
ขนาดปากรางกว้าง  
๐.๕๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐ ม.   
ยาว ๓๙๘.๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑,๓๙๐,๐๐๐   
อบต. 

ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๘๔

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     การก่อสร้างปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบประปา                    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล        
 ๑. โครงการขยายเขตการ

จ่ายน้ําประปาภูมิภาค 
เพื่อให้ประชาชนมนี้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตการจ่าย
น้ําประปา 
ภูมิภาคในเขตพื้นที่  
อบต. 
บางโทรัด หมู ่๑-๑๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครัวเรือน หมู ่๑-
๑๐ มีระบบประปา
ใช้งานได้ตลอดปี 
 

กองช่าง 

 ๒. โครงการขยายเขตท่อเมน
ส่งจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๙  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายใจ  เย็นงาม  ถึง
บ้านนายสมพร  ผ่องสุก 

เพื่อให้ประชาชนมนี้าํ
สําหรับอุปโภค
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ใช้ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว  
ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ 
เมตร 

-  ๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

-  ครัวเรือนมีระบบ
ประปาใช้งานได้
ตลอดปี 
 

กองช่าง 

 ๓.  โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาลพร้อมสร้างหอถัง
ประปา ประจาํหมู่บ้าน  หมู่
ที่ ๙  
ต.บางโทรัด  บริเวณที่ดิน 
นายสมัย  พุกบัวขาว 

เพื่อให้หมู ่๙ มีน้ํา
สําหรับ 
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โดยเจาะบ่อน้าํบาดาล
พร้อมสร้างหอถังน้ําและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ซัมเมอรช์ิเบลิ ตามแบบ  
อบต. กําหนด 

-  - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

ครัวเรือน หมู ่๙ มี
ระบบประปาใช้งาน
ได้ตลอดปี 

กองช่าง 

 



 ๘๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๔. โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลพร้อม
สร้างหอถงัน้ํา คสล. และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําซมัเมอร์ซิเบิ้ล  หมู่ ๖ 
บริเวณที่ดินนางฉวีวรรณ  บุญ
เลี่ยม 

เพื่อให้หมู ่๖ มีน้ําสําหรับ 
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เจาะบ่อน้ําขนาด ๐.๖ นิ้ว 
ความลึกประมาณ ๒๐๐ 
เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ําที่
มีคุณภาพใช้อปุโภคบริโภค 
โดยใช้ท่อกรบุอ่เหล็กอาบ
สังกะสี ASTM  ขนาด ๐.๖ 
นิ้ว ทอ่กรองแบบพัน
ลวดสแตนเลส พร้อม
ก่อสร้างหอถังน้ํา  ตาม
แบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๘๐,๐๐๐ 
อบต.  

 - ครัวเรือน หมู่ ๖ มี
ระบบประปาใช้งาน
ได้ตลอดปี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลพร้อม
สร้างหอถงัน้ํา คสล. และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําซมัเมอร์ซิเบิ้ล หมู่ ๖ 
บริเวณหน้าสถานีอนามัยบางโทรัด 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให ้หมู่ ๖ มีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

เจาะบ่อน้ําบาดาลขนาด ๖ 
นิ้ว โดยใชท้่อกรุบ่อเหล็ก
อาบสังกะส ี ASTM ขนาด 
๖ นิ้ว ท่อกรองแบบพัน
ลวดสแตนเลส พร้อมสร้าง
หอถังน้ํา คสล. ความจ ุ๑๙ 
ลบ.เมตร บนขาตั้งสูง ๑๒ 
เมตร และติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําซัมเมอร์ซิเบิ้ล ขนาด ๑๕ 
แรงม้า ตามแบบ  อบต. 
กําหนด 

- - ๑,๒๘๐,๐๐๐   
อบต. 

ครัวเรือน หมู่ ๖ มี
ระบบประปาใช้งาน
ได้ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

 



 ๘๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๖. โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลพร้อม
สร้างหอถังน้าํ คสล. หมู่ที ่๗ 
บริเวณที่ดินนายสมบูรณ์   เจรญิ
สุข 

เพื่อให้หมู ่๗  
มีน้ําสําหรับ 
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อน้ําขนาดความจุ  
๑๙.๐๐ ลบ.เมตร  
สูง ๑๒.๐๐ ม. พร้อมขุด
เจาะบ่อน้ําบาดาลความลึก
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ม. ถงึ 
๑๘๐.๐๐ ม. หรือจนกว่า 
จะได้น้ําที่อุปโภคบริโภคได ้
ใช้ท่อกรบุ่อเหล็กอาบ
สังกะสีขนาด Ø๖ นิ้ว ASTM
ท่อกรองแบบพันลวดสแตน
เลสติดตั้งซัมเมอร์สซิเบิ้ล
แฟรง 
กิ้น ขนาดไมน่้อยกว่า ๓
แรงม้า ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาม
แบบ  อบต. กําหนด 

- ๑,๔๘๐,๐๐๐ 
อบต.  

-  ครัวเรือน หมู ่๗  
มีระบบประปาใช้
งานได้ตลอดปี 

กองช่าง 

 
 
 

 



 ๘๗

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     การขยายเขต / ซอ่มแซม / ปรบัปรุง / บํารุงรักษาไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. ขยายเขตไฟฟ้า        

 หมู่ที่ ๑        

 ๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ชนิด
แรงต่ําและแรงสูง ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที ่๑ ต.บางโทรัด 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้า  ชนิดแรง
ต่ําและแรงสูง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่๑ ตามแบบการไฟฟ้าฯ
กําหนด 

- ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

 

- 
 
 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา 
หมู่ ๑ เริม่บรเิวณหน้าโรงงาน
กะปิ- 
บ้านนายบรรจง  โพธิ์งาม 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯกําหนด

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๓. โครงการย้ายแนวเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
 หมู่ที่ ๑  เริ่มจากบริเวณริมคลองท่า
แร้ง 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยย้ายริมถนนสายบางสะแก
ตามแบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

         

 



 ๘๘

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๒        
 ๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 

หมู่ที ่๒  
 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
จากฝั่งหมู ่๔ มายังหมู ่๒  
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๓        
 ๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  

หมู่ที ่๓ บริเวณถนนยกบัตรหลักสี่ 
ถึงบ้านนายมณี เล้าเกร็จ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

โดยการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๖.โครงการย้ายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู่ที ่๓ เลียบถนนพระราม ๒ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

เริ่มจากบริเวณบ้านนาย 
เยี่ยม สังข์สวาท ถึงบริเวณ
สุดเขต อบต.บางโทรัด ตาม
แบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.บางโท
รัด เริ่มจากบริเวณห้องแถวนาย
นที  รอดบุญเกิด  ถึงห้องแถว
นายพนม  กงัรวมบุตร 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. 
รายละเอียดตามการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกําหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 ๘๙

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔        
 ๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ชนิด

แรงต่ํา ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๔  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณหลัง
วัดบางน้ําวนถึงโรงงานโอเวอร์
แลนด์ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้า ชนิด
แรงต่ํา ภายในหมูบ่้าน 
ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ 
เมตร   
ตามแบบการไฟฟ้าฯกําหนด

๖๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

 

- 
 

  - 
 
 

  

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๕        
 ๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ชนิด

แรงต่ําภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๕ 
 ต.บางโทรัด  

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้า  ชนิด 
แรงต่ําภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

 

  - 
 

  

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง

ต่ํา 
เริ่มจากถนน คสล.ทางเข้าวัด
บัณฑูรสิงห์ ถึงบริเวณหนา้
โรงงานสหการณ์เครื่องเยน็ หมู่ 
๖ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ  
กําหนด 

- ๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 



 ๙๐

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๑. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่าํ
เลียบถนน คสล. หมู่ที ่๖ เชื่อมตอ่ 
หมู่ที ่๑๐ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

โดยการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- ๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๗        
 ๑๒.โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงสูงทางลงทะเล หมู่ที ่๗ 
ต.บางโทรัด เริ่มจากสะพาน 
คสล. ข้ามทางรถไฟถึงชายทะเล 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
ระยะทางยาว ๓,๘๐๐ เมตร
ตามแบบการไฟฟ้าฯกําหนด

- 
 

 - 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐
อบต. 

 
  

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่ํา 
หมู่ ๗ เริม่จากบริเวณที่ดินนาง
แดง 
ถึงบ้านนายสมบูรณ์  เจรญิสุข 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

โดยปักเสาพาดสายแรงต่ํา
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ตาม
แบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๔. โครงการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที ่๗ เริ่มจากบรเิวณ
บ้านนายสมบรูณ์ เจริญสขุถึง
บ้านนางไร 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร
ตามแบบการไฟฟ้าฯ  
กําหนด 

- 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 ๙๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๕. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ํา 
หมู่ที่ ๗ เริ่มจากที่ดินนายส ีมีน้อย 
ถึงที่ดินนายบญุธรรม พรมโสภา 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๖. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ํา
บริเวณถนนทางเข้าหมูบ่้าน หมู่ที ่๗  
ต.บางโทรัด บริเวณที่ดินนายสุรินทร์
ถึงคลองบางยีพ่าด 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

รายละเอียดตามแบบการ
ไฟฟ้าฯ กาํหนด 

- 
 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะทางลงทะเล หมู่ที ่๗       
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณสะพาน 
คสล. เลียบทางรถไฟถึงทะเล  
 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การคมนาคมช่วงกลางคืน
และให้เกิดความปลอดภัย
กับสาธารณสมบัต ิ

ระยะทางยาว ๔,๐๐๐.๐๐  
เมตร  รายละเอียดตามการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด   

 

๗๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๘        

 ๑๘.โครงการขยายเขตไฟฟา้  ชนิด
แรงต่ําภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๘ 
 บริเวณเลียบคลองบางใหม ่ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้าชนิด 
แรงต่ําภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบการไฟฟ้าฯ
กําหนด 

-  - 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบั 
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 ๙๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๙. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่าํ
พร้อมติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บริเวณถนน คสล.ทาง
เท้า สายบ้านนายกิง่ รอดดารา หมูท่ี่ 
๘ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถงึและเพียงพอ 

โดยการขยายไฟฟ้าแรงต่าํ 
ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร  
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๙        
 ๒๐.โครงการขยายเขตไฟฟา้  ชนิด

แรงต่ําภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๙ ต.
บางโทรัด บริเวณถนนบางพลี ซอย 
๑ และถนนบางพลี ซอย ๒  

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึและเพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้า ชนิดแรง
ต่ําภายในหมู่บา้น ตามแบบ
การไฟฟ้าฯกําหนด 

-  - 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบั 
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๒๑. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ํา 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่๙ เริ่มจาก
บริเวณเขตถนนรถไฟตําบลกาหลง
ถึงหมู่บ้านริมคลอง 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึและเพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าํ 
ระยะทางยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐
อบต.  

 

- 
 
 
  

ประชาชนได้รบั 
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๒๒. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ํา 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายชวน ทอง
อุดมถึงบ้านนางทรวง โห้ไม้พุ่ม  
หมู่ ๙ 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึและเพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าํ 
ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

 



 ๙๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒๓. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่าํ
หมู่ ๙ เริม่จากบริเวณที่ดิน นาย
เซี้ยง มนี้อย ถึงบริเวณที่ดินนาย
แถม เจิ้นสว่าง 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

โดยการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
ระยะทางยาว ๖๙๖ เมตร  
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๒๔.โครงการขยายเขตไฟฟา้        

ชนิดแรงต่ําภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่๑๐
เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ทางเข้า 
วัดบางพลี ถึงถนน คสล.เข้า 
วัดบัณฑูรสิงห์  หมู่ที ่๖ ต.บางโทรัด

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยขยายเขตไฟฟ้า ชนิด
แรงต่ําภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางยาว ๙๒๐.๐๐ 
เมตร ตาม 
แบบการไฟฟ้าฯกําหนด 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- 
 
 
 

- 
 
 

  

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒. โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

       

 ๑. โครงการติดตั้งสัญญาไฟ
กระพริบตามถนนแยกภายใน
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.
บางโทรัด  

 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงกลางคืน
และให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

ติดตั้งสัญญาไฟกระพริบ 
ตามถนนแยกภายใน
หมู่บ้าน หมูท่ี่ ๑-๑๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

 



 ๙๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑        
 ๒. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ หมู่ ๑ 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 
ในการคมนาคมช่วง
กลาง 
คืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

เริ่มจากบริเวณถนนเข้าหมู ่
บ้าน หลัง ร.ร.บ้านคลอง
ซื่อ 
ถึงบ้านนายเสมอ คล้าย
สะอาด ตามแบบการไฟฟ้าฯ
กําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะทางเข้าหมู่บ้านบาง
สะแกซอย ๑ หมู่ที ่๑ 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงกลาง 
คืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

เริ่มจากบริเวณถนน คสล. 
เอกชัย – คลองซื่อ ถึงบ้าน
นางเล็ก กลัดเจริญ ระยะ 
ทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร  
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๓        
 ๔. โครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะ  หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงกลาง 
คืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

เริ่มจากบริเวณหน้าโรงงาน
ไอซีซี ถึงสุดเขต อบต. 
บางโทรัด  รายละเอียดตาม
แบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- 
 

- ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 ๙๕

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔        
 ๕.โครงการติดตั้งแสงสวา่ง บริเวณ

จุดกลับรถใต้สะพาน ขา้มคลองทา่
แร้ง หมูท่ี่ ๔ ต.บางโทรัด 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยั 

รายละเอียดตามแบบ 
ที่กรมทางหลวงกําหนด 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 

 - 
 

ประชาชนได้รบั 
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๖.โครงการหุ้มสังกะสีเสาไฟฟ้า 
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ ๔ ต.บางโท
รัด  เริ่มจากบริเวณถนนปาก
ทางเขา้ 
วัดบางน้ําวนถงึวัดบางน้ําวน 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

หุ้มสังกะสีเสาไฟฟ้า 
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ ๔ 
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รบั 
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรพัย์สิน 

กองช่าง 

 ๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
สนามกีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  
ต.บางโทรัด บริเวณโรงเรียน 
วัดบางน้ําวน 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
สนามกีฬาประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ ตามแบบการไฟฟ้าฯ
กําหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๘. โครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
สาธารณะ หมู ่๔ เริ่มจากบรเิวณ 
วัดบางน้ําวนถงึบ้านท้องคุ้ง 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

โดยติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง   
ตามแบบการไฟฟ้าฯ  
กําหนด 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 ๙๖

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๙. โครงการตดิตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ หมูท่ี่ ๔ เริ่มจากถนน
ทางเขา้วัดบางน้ําวน ซอยผูใ้หญ่แก้ว 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับ
สาธารณะสมบัต ิ

โดยติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง  
ตามแบบการไฟฟ้าฯกําหนด 

- 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๕        
 ๑๐.โครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่๕ 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

รายละเอียดตามรายการที ่
กําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 

- 
 

ประชาชนได้รบั 
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๑๑. โครงการขยายไหลท่างพร้อมราง

ระบายน้ํา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยสหการเครื่องเย็น หมู่ ๖ เริ่มจาก
บริเวณถนนสายวัดบัณฑูรณ์สิงห ์ 
โดยขยายไหลท่าง คสล. 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภยักับสา
ธารณสมบัต ิ

ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. 
ระยะทางยาว ๒๕๐ ม.  
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ตลอดสาย ตามแบบการ
ไฟฟ้าฯ กาํหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

 



 ๙๗

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗        
 ๑๒. โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา หมู

ที่ ๗ ต.บางโทรัด บริเวณถนนเลียบคลอง
บางกระสาป  

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย รายละเอียดตามการไฟฟา
สวนภูมิภาคกําหนด  

๒๐๐,๐๐๐  
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๘        
 ๑๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่๘ 
เริ่มจากบ้านนายกิ่ง รอดดารา ถึง 
บ้านนายสุชีพ ฮู้ตราทอง 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการคมนาคมช่วง
กลางคืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ 
เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ
กําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ ๘ เริม่จากบริเวณที่ดินนายกิ่ง 
รอดดารา ถึงปลายคลองบางใหม ่

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการคมนาคมช่วง
กลางคืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

ระยะทางยาว ๑,๑๖๕ เมตร
ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

- 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๕. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสง 
สว่างสาธารณะประจําหมูบ่้าน  
หมู่ที ่ ๘ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการคมนาคมช่วง
กลางคืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 

ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด- 

- 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 ๙๘

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๙        
 ๑๖. โครงการขยายไฟฟา้แรงต่ําพรอ้ม

ติดตั้งโคมไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ 
หมู่ ๙ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การคมนาคมช่วงกลางคืน
และให้เกิดความปลอดภัย
กับสาธารณสมบัต ิ

เริ่มจากบ้านนายชวน ทอง
อุดม ถึงบา้นนางทรวงโห ้ 
ไม้พุ่ม ระยะทางยาว ๔๐๐ ม.
ตามแบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
สาธารณะประจําหมู่บ้าน หมู่ ๙  
เริ่มจากที่ดินนายแถม เจิ้นสว่าง 
ถึงสุดเขตตําบลบางโทรัด 
 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การคมนาคมช่วงกลางคืน
และให้เกิดความปลอดภัย
กับสาธารณสมบัต ิ

โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
แสงสว่างระยะทาง ๙๐๐ 
เมตร ตามแบบการไฟฟ้าฯ 
กําหนด 

 - 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - 
 

ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๑๘. โครงการติดตั้งโคมไฟฟา้แสง 

สว่างสาธารณะ หมู่ ๑๐ ถนนทางเขา้
หมู่บ้านเริ่มจากบ้านนายจง ตรียงค์ถึง
บริเวณบ้านนายเสริม เกรียงยงค ์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การคมนาคมช่วงกลางคืน
และให้เกิดความปลอดภัย
กับสาธารณสมบัต ิ

ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตรตาม
แบบการไฟฟ้าฯ กําหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๑๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
สาธารณะ หมูท่ี่ ๑๐5 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การคมนาคมช่วงกลางคืน
และให้เกิดความปลอดภัย
กับสาธารณสมบัต ิ

โดยทําการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างตามถนน 
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบการไฟฟ้าฯกําหนด 

- 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 ๙๙

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔    แนวทางการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนสําหรับคนเดินทาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร
 หมูท่ี่ ๑ บริเวณถนนปากทางเข้า 
ซอย ๒   

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
พักระหว่างรอรถ
โดยสารประจําทาง 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แห่งตามแบบ อบต.กําหนด

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รอรถโดยสาร
ประจําทาง 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร
 หมูท่ี่ ๓ บริเวณที่ดินนางเรวดี   
ขาวสว่าง   

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
พักระหว่างรอรถ
โดยสารประจําทาง 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แห่งตามแบบ อบต.กําหนด

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รอรถโดยสาร
ประจําทาง 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 
ผู้โดยสาร ๔  หลัง ประกอบด้วย 
บริเวณหน้าบา้นผู้ใหญ่ละมาด 
เล้าเกร็จ บริเวณหน้าหมูบ่า้น 
เศรษฐศิริ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
พักระหว่างรอรถ
โดยสารประจําทาง 

โดยก่อสร้างอาคารชั้นเดียว
พื้นที่ไมน่้อยกว่า ๑๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๗๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รอรถโดยสาร
ประจําทาง 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร
บริเวณที่ดินสาธารณะ (เชิงสะพาน
ข้ามคลองสุนขัหอน)  หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
พักระหว่างรอรถ
โดยสารประจําทาง 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แห่งตามแบบ อบต.กําหนด

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รอรถโดยสาร
ประจําทาง 

กองช่าง 

 



 ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๕  แนวทางการพัฒนาที่  ๕    แนวทางส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       

 โครงการอบรมเยาวชนให้เป็นผู้รัก 
ธรรมชาติและเล็งเห็นความสําคัญ 
ของธรรมชาติ 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้กับเยาวชนให้เป็นผู้
รักธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ออก
ค่ายหรือกิจกรรมอื่น 
สําหรับ 
กลุ่มเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - เยาวชนมีจิตสํานึก
และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

๒. ขุดลอกคลองสาธารณะเพื่อการ 
อนุรักษ์สัตว์น้ําและใช้น้ําเพื่อ 
การเกษตร 

       

 หมู่ที่ ๑        

 ๑.โครงการขุดลอกคลองซื่อ หมูท่ี่ ๑
 ต.บางโทรัด เริ่มตั้งแต่คลองท่าแร้
เชื่อมตอ่ตําบลยกกระบัตร บริเวณ
ประตูน้ําคันพนัง 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร  

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง  
๓.๐๐ เมตร ลึกจากผิวดิน
เดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว  
๒,๕๐๐ เมตร  ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 ๑๐๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒.โครงการขุดลอกคลองพ่อบ้าน 
หมู่ที ่๑  ต.บางโทรัด เริ่มตั้งแต่ถนน
เอกชัยสายเกา่ถึงคลองท่าแร้ง 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร  

ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ลึกจากผิวดิน
เดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  ตาม
แบบอบต. กาํหนด 

๙๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๓. โครงการขดุลอกคลองบาง
กระพงเริ่มจากคลองท่าแร้งถึงที่ดิน
ศูนย์พัฒนาทีด่ิน  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

โดยทําการขุดลอกหน้าเลน 
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  ปริมาณดิน
ขุด  ๓,๐๐๐ ลบ.เมตร  ตาม
แบบ  อบต. กําหนด 

- ๑๐๕,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๔. โครงการขดุลอกคลอง 
จํานวน ๒ สาย  หมู่ที ่๑,๓ 
 ต.บางโทรัด 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

๑.ขุดลอกคลองตาจีน  
เริ่มจากศูนยพ์ัฒนาที่ดินถงึ
บ้านนายสําเรงิ  ตะลุ่ม 
ระยะทางยาว ๓ กิโลเมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 
 



 ๑๐๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๕. โครงการขดุลอกคลองศาลา  
หมู่ที ่๑ เริ่มจากบริเวณบ้าน นาง
เพียร ออกประทุม ถงึบริเวณบ้าน 
นายผึ้ง  มะขามหอม 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๔.๐๐
เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๒.๐๐
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  ปรมิาณ
ดินที่ขุด ๓,๐๐๐ ลบ.เมตร 
ตามแบบ  อบต. กําหนด 

- ๑๐๕,๐๐๐ 
อบต. 

 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๓        

 ๖. โครงการขดุลอกคลองตาจีน 
 หมูท่ี่ ๓ เริ่มจากคลองซื่อ ถึงถนน
ยกกระบัตรหลักสี่ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร  

ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ลึกจากผิวดิน
เดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๘๐๐๐ เมตร  ตามแบบ
อบต. กําหนด 

- ๔๘,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๗. โครงการขุดลอกคลองเลียบถนน
ทางเข้าศนูยพ์ัฒนาที่ดิน หมู่ที ่๓ 
เริ่มจากบริเวณหมู่บ้านสายทิพย์ถึง
บ้านนายรอด  นามศิริ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๘๐๐ เมตร ลึกจากน้าเลน
เดิม ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ
อบต. กําหนด 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 



 ๑๐๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๘. โครงการขดุลอกคลองกลาง  
หมู่ที ่๓ เริ่มจากถนนพระราม ๒  
ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร แสงไข ่

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ 
เมตร ปรมิาณดินที่ขุด 
๔,๕๐๐ ลบ.เมตร ตามแบบ
อบต. กําหนด 

- - ๒๐๒,๐๐๐ 
อบต. 

 

น้ําสามารถระบายได้ 
สะดวก 

กองช่าง 

 ๙. โครงการขุดลอกคลองตาจีน  
หมู่ที ่๓ เริ่มจากบริเวณศูนย์พัฒนา 
ที่ดินถึงคลองซื่อ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๓.๐๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ  อบต.
กําหนด 

- - ๑๑๘,๑๐๐ 
อบต. 

 

น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

 ๑๐. โครงการขุดลอกคลองเลียบ
ถนน 
เอกชัย หมูท่ี่ ๓ เริ่มจากสุดเขต 
ตําบล 
บางโทรัด ถึงคลองตาจีน 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๒.๕๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒,๐๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ  อบต. 
กําหนด 

- - ๑๒๒,๕๐๐ 
อบต. 

น้ําสามารถระบายได้ 
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 



 ๑๐๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๑. โครงการขุดลอกคลองซื่อหมู่ที่
๓ เริ่มจากแยกคลองซื่อถึงบ้าน 
นายสนม รอดบุญเกิด ถึงประตู 
กั้นน้ําเค็ม 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

โดยขุดหน้าเลนกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร ปรมิาณดินขุด ๖,๐๐๐
ลบ.เมตร  ตามแบบ  อบต.
กําหนด 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบายได้ 
สะดวก 

กองช่าง 

 ๑๒.โครงการขุดลอกคลองตาจีน  
 หมูท่ี่ ๓ ต.บางโทรัด เริ่มจาก
ถนนยกกระบตัร-หลักสี่ ถงึศูนย์
พัฒนาที่ดิน       
 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

โดยขุดลอกคลองขนาด
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ลึก
จากผิวดินเดิม ๑.๐๐  
เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด  

  
๘๗,๕๐๐
อบต.   

- - น้ําสามารถระบายได้ 
สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๔        
 ๑๓. โครงการขุดลอกคลองบางยี่

สอ หมูท่ี่ ๔ เริ่มจากคลองท่าแร้ง 
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ํา
และใช้เพื่อการเกษตร 

โดยทําการขุดลอกหน้า
เลนกว้าง ๓.๐๐ เมตร กน้
คลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๑,๐๐๐ 
เมตร  ปริมาณดินที่ขุด 
๒,๕๐๐ ลบ.เมตรตาม
แบบ  อบต. กําหนด 

๙๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 



 ๑๐๕

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๖        
 ๑๔. โครงการขุดลอกคลองบาง

กระชับเก่า หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด  
เริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรยีนเกตุมฯ 
ถึงคลองเกตุมฯ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร  

ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ลึกจากผิวดิน
เดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๔๐๐๐ เมตร  ตามแบบ
อบต. กําหนด 

๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๑๕. โครงการขุดลอกคลองบาง
กระชับ หมูท่ี ่๖ เริ่มจากบริเวณ
คลองสุนัขหอนถึงองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัด 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง
๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง 
๑.๐๐ เมตร ลึกจากหน้าเลน
เดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๑๖โครงการขุดลอกคลองเกตุม 
หมู่ที ่๓ เริ่มจากถนนพระราม ๒ ถึง
คลองสุนัขหอน หมู่ที ่๖ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลอง ระยะทางยาว
๒ กิโลเมตร ตามแบบ อบต
กําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 



 ๑๐๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗        

 ๑๗. โครงการขุดลอกคลอง 
บางกระสาป  หมู่ที่ ๗ ต.บางโทรัดเริม่
จากปากคลองบริเวณสะพาน คสล. 
ข้ามคลองนาเกลือ  ถงึปลายคลอง 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตว์น้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง 
๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

๑๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

 ๑๘. โครงการขุดลอกคลองบางโทรัด 
เริ่มจากคลองสุนัขหอน  หมู่ที่ ๗  

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตว์น้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

โดยทําการขุดขนาดปากคลอง
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก๑.๐๐
เมตร ระยะทางยาว๑,๐๐๐ 
เมตร  ตามแบบอบต. กําหนด

- ๒๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๙        

 ๑๙.โครงการขุดลอกคลองสาธารณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตวน์้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลอง ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๒๐. โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ หมู่ที่ ๙ เริ่มจากคลอง
สุนัขหอน บรเิวณบ้านนายวอน ถึง
บริเวณที่ดินนายแถม  เจิน้สว่าง 

เพื่อการอนุรักษ์สัตว์
น้ําและใช้เพื่อ
การเกษตร 

โดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๖๐๐ เมตร กน้คลองกว้าง 
๑.๕๐ เมตร ปริมาณดินขดุ 
๑,๓๕๐ ลบ.เมตร ตามแบบ
อบต. กําหนด 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 



 ๑๐๗

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๐        

 ๒๑. โครงการขุดลอกคลองกลาง เริ่ม
จากคลองสุนขัหอนถึงถนนพระราม ๒
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตว์น้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

โดยทําการขุดลอกหน้าเลน
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว 
๑,๕๐๐เมตร ปริมาณดินขุด 
๓,๓๗๕ ลบ.เมตร  ตามแบบ 
อบต.กาํหนด 

- ๑๑๘,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

 ๒๒. โครงการขุดลอกคลองยายสําล ี 
หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณคลอง 
สุนัขหอน ที่ดินนางลิ้นจี่ ธรรม
สังวาลย ์ถึงบริเวณที่ดินจัดสรรหลัง
วัดบางพล ี

เพื่อการระบายน้ําและ
อนุรักษ์สัตว์น้าํและใช้
เพื่อการเกษตร 

โดยขุดหน้าเลนกว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ก้น
คลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ปริมาณดินขุด ๗๕๐ ลบ.เมตร
ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

๓. โครงการขุดลอกแพรกสาธารณะ        

 หมู่ที่ ๑        

 ๑. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบ้านนายสงวน  
ผิวงาม   ถงึโรงงานนวิไลท์ไทย 
เซลามิค 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อม
และอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

โดยขุดลอกแพรกสาธารณะ
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ
ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกจากผวิ 
ดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ปริมาณ
ดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ 
ลบ.เมตร พรอ้มตกแต่งดิน
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- 
 

- 
 

๕๕,๐๐๐ 
อบต. 

น้ําสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 



 ๑๐๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๕        
 ๒. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ

หมู่ที ่๕ เริ่มจากบริเวณที่ดินนาง 
สมนึก ทองมาก ถึงคลองสุนัขหอน

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อม 
และอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

โดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง
๑.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง
๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐
เมตร ระยะทางยาว  
๔๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๓. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ
หมู่ที ่๕ เริ่มจากคลองสุนัขหอน ถงึ
บริเวณที่ดินปริวาส 

เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ํา
และใช้เพื่อการเกษตร 

โดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง 
๓.๐๐  เมตร ก้นคลองกว้าง
๑.๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐
เมตร  ระยะทางยาว  ๓๐๐ 
เมตร ปรมิาณดินขุด  
๖๐๐.๐๐ ลบ.เมตร   
ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๔. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ
หมู่ที ่๕ เริ่มจากบริเวณหอถังน้ํา 
คสล.ถึงที่ปริวาส 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

โดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง 
๒.๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต.
กําหนด 

- - ๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 ๑๐๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗        
 ๕. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ

หลัง อบต.เดิม หมู่ที่ ๗ เริม่จาก
บริเวณโรงทมึ ถึงคลองสนุัขหอน 
 
 
 
 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร  
ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร
ลึกจากผิวดินเดิม ๑.๐๐ 
เมตร ปรมิาณดินที่ขุด ๘๐ 
ลบ.เมตร พร้อมตกแต่งดิน
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 ๖. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ
หลัง อบต.หลังเก่า เริ่มจากคลอง
สุนัขหอน บรเิวณบ้านนางองุ่น 
ลิ้มสถาพร  ถึงบ้านนางลัดดา  
โพธิ์สีทอง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

โดยทําการขุดลอกหน้าเลน
กว้าง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบ
อบต. กําหนด 

- - 
 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๗. โครงการขุดลอกแพรกสาธารณ

หมู่ที ่๑๐ เริม่จากคลองสุนัขหอน 
ถึงบริเวณบ้านนางเฟื่องฟ้า   
วงศ์วัฒนธรรม 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
 

โดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง 
๑.๐๐ม. ระยะทางยาว  
๓๐ ม.  ก้นคลองกว้าง 
๐.๕๐ ม. ปรมิาณดินที่ขุด 
๑๑ ลบ.เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 ๑๑๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการปรบัภูมิทัศน ์        
 ๑. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์

ถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ   
หมู่ที ่๗,๘ ต.บางโทรัด 

เพื่อปรับสภาพ 
แวดล้อม ใหน้่ามอง
และเป็นระเบยีบ 

โดยปรับปรุงภูมิทศัน ์
ทั้ง ๒ ข้าง  ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ทําให้สภาพ 
แวดล้อมสะอาด
และน่าอยู่ 

กองช่าง 

 ๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่
ทางสายเข้าวดับางพลี เริ่มจาก
ถนนสายพระราม ๒ ถึงบริเวณ
หน้าสถานีอนามัยบ้านบางพลี  
หมู่ที ่๑๐ 
 
 
 

เพื่อปรับสภาพ 
แวดล้อม ให้น่ามอง
และเป็นระเบยีบ 

ระยะทางยาว ๑ กม. โดย
การเก็บวัชพชืพร้อมปรบั
ผิวดินกว้าง ๑.๕๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทั้งสอง
ข้างทางวางถงัซีเมนตØ์
๕๐ ซม. ทุกระยะ ๒๐ ม. 
พร้อมปลูกตน้เฟื่องฟ้า
กระถางละ ๒ ต้นตาม
แบบ อบต.กาํหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ทําให้สภาพ 
แวดล้อมสะอาดและ
น่าอยู่ 

กองช่าง 

 ๓. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ไหล ่
ถนนสายวัดบางน้ําวน หมูท่ี่ ๔ และ
ปรับภมูิทัศนถ์นนพระราม  ๒ 

เพื่อปรับสภาพ 
แวดล้อม ให้น่ามอง
และเป็นระเบยีบ 

โดยดําเนินการตัดหญ้า 
พร้อมปลูกตน้ไม้ไหล่ทาง 
ทั้ง ๒ ข้าง  ตามแบบ อบต
กําหนด 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทําให้สภาพ 
แวดล้อมสะอาดและ
น่าอยู่ 

กองช่าง 

 
 



 ๑๑๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๔. โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่
ทางเข้าวัดบณัฑูรสิงห์ทั้ง ๒ ข้าง
ทางจากแยก ร.ร.วัดเกตุมฯ ถึง
บ้านนายก๋อ  ปิ่นต้นวงศ์    
 
 
 

เพื่อปรับสภาพ 
แวดล้อม ให้น่ามอง
และเป็นระเบยีบ 

ระยะทางยาว ๒ กม. โดย
การเก็บวัชพชืพร้อมปรบั
ผิวดินกว้าง ๑.๕๐ ม. 
ยาว๔,๐๐๐ ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ วางถังซีเมนต์
๕๐ ซม. ทุกระยะ ๒๐ ม. 
พร้อมปลูกตน้เฟื่องฟ้า
กระถางละ ๒ ต้น ตาม
แบบ อบต.กาํหนด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ทําให้สภาพ 
แวดล้อมสะอาดและ
น่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

 ๕. โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่
ทางจากริมทางรถไฟถึงบ้าน
ธนบดี หมู่ที่ ๗ 
 
 

เพื่อปรับสภาพ 
แวดล้อม ให้น่ามอง
และเป็นระเบยีบ 

ระยะทาง ๔๐๐ ม. โดย
เก็บวัชพชื ปรับผิวดิน 
กว้าง๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ 
ม. ทั้ง ๒ ข้าง วางถึง
ซีเมนต์ทุกระยะ๒๐ เมตร 
พร้อมปลูกตน้เฟื่องฟ้า
กระถางละ ๒ ต้นตาม
แบบ อบต.กาํหนด 

- - ๒๐,๐๐๐ 
อบต.  

ทําให้
สภาพแวดล้อม 
สะอาดและน่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

 
 



 ๑๑๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๖. โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่
ทางถนนสายวัดคลองซื่อ เริ่มจาก
ถนนสายพระราม ๒ ถึง ศาลเจ้า
พ่อมงคล หมูท่ี่ ๑, ๓ 
 
 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

ระยะทาง ๑.๕๐ กม. โดย
เก็บวัชพชื ปรับผิวดิน 
กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. ทัง้ ๒ ข้าง 
วางถึงซีเมนตท์ุกระยะ๒๐ 
เมตร พร้อมปลูกต้น
เฟื่องฟ้ากระถางละ ๒ ต้น
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - ทําให้
สภาพแวดล้อม 
สะอาดและน่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

 ๗. โครงการสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการมีโอกาสเข้าร่วม
โครงการ “สถานที่ทํางานน่าอยู่” 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

สถานประกอบการในเขต 
พื้นที่ ต.บางโทรัด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

สถานประกอบการ 
สะอาดปราศจาก 
ขยะมูลฝอย 

กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑๓

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม     
   ๕.๖  แนวทางการพัฒนาที่  ๖    แนวทางการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท ) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. เร่งสร้างจิตสาํนึกในการอยูร่่วมกัน 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

       

 ๑. โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ํา 
 ป่าชายเลน  คู คลอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ดินและน้ํา 
ป่าชายเลน คู คลอง 

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในเขต ต.บางโทรัด 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนรักและหวง
แหนและร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สํานักปลัด 

๒. โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ 
กวดขันการบาํบัดน้ําเสียของ
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เพื่อให้น้ําในคูคลอง 
สาธารณะมีมาตรฐาน 
สะอาดในระดบัที่สูงขึ้น 

ออกตรวจเยี่ยมสถาน 
ประกอบการในเขตพื้นที ่

- ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- น้ําในแม่น้ําลําคลอง 
ใสสะอาด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓. โครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนบน 
พื้นที่เป้าหมาย 

เพื่ออนุรักษ์ปา่ชายเลน
และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
น้ําชายฝั่ง 

ส่งเสริม/สนับสนุนการ 
รณรงค์ปลูกปา่ชายเลน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนรักและหวง
แหนป่าชายเลน 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดหาเอกชนเข้าดําเนินการ 
จัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที ่

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย ดําเนินการจัดจ้างเอกชน 
เข้าจัดเก็บขยะมูลฝอย 

๑,๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - พื้นที่ตําบลบางโทรัด 
สะอาด ปราศจาก
ขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 

 



 ๑๑๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๕. โครงการจดัซื้ออุปกรณ์รองรับ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อใช้รองรบัขยะมูล
ฝอย 

จัดซื้อถังขยะ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีที่รองรบัขยะมูล
ฝอยอย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

๖. โครงการจดัซื้อรถบรรทกุ 
ขยะมูลฝอย 

เพื่อใช้จัดเก็บขยะมูล
ฝอยในเขตพืน้ที ่

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย จํานวน ๒ คัน 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ปริมาณขยะในเขต 
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 

๗. โครงการสนบัสนุนประชาชนใช้ 
บริการบําบัดน้ําเสียในครวัเรือน/
สถานประกอบการ 

เพื่อลดปริมาณน้ําเสีย
ภายในครัวเรอืนก่อน
ปล่อยลงสู่คูคลอง
สาธารณะ 

ประชาชนในแต่ละชุมชน/
หมู่บ้านมีการบําบัดน้ํา
เสียในครัวเรอืน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - น้ําในคูคลอง
สาธารณะมีความ
สะอาดมากขึ้นไม่
ทําลายสภาพ 
แวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 

๘. โครงการลดจํานวนขยะกอ่นทิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
รักสิ่งแวดล้อมโดยไมท่ิ้ง 
ขยะลงในที่สาธารณะ 

สนับสนุนใหป้ระชาชน คัด
แยกขยะออกเป็นชนิด ๆ 
ทุกครัวเรือน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดจํานวนขยะในแต่
ละชุมชน/ชมุชน
สะอาด 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
๙. โครงการรักษาความสะอาดถนน

สาธารณะ 
เพื่อการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

จัดหาคนเก็บกวาดขยะ 
มูลฝอยบริเวณถนน
สาธารณะ 

๑๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ถนนในเขต ต.บาง 
โทรัดสะอาด ปราศ 
จากขยะมูลฝอย 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
๑๐
. 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา เพื่อเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ําในเขต อบต.
บางโทรัด 

สนับสนุนการอนุรักษ์ดิน 
และน้ํา 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทุกชมุชน/หมูบ่้าน 
ได้รับข้อมูลคุณภาพ 
น้ําอย่างสม่ําเสมอ 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
 



 ๑๑๕

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑๑. โครงการเตาเผาขยะมูลฝอย เพื่อสนับสนุนให้บ้าน, วัด
, โรงเรียนและชุมชน ลด
มลพิษทางอากาศ 

ส่งเสริมให้วัด และโรงเรียน 
มีเตาเผาขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด 
มลพิษ 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

วัดสามารถ
ดําเนินกิจกรรม
ได้ โดยไม่ก่อ
มลพิษ 

กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

๑๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดนิพงั        

 หมู่ที ่๒        

 ๑. โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัดิน
พัง คสล. หมู๒่ เริ่มจากบริเวณ
ท่าเรือถึงบริเวณบ้านนายแสวง 

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขือ่นกันดินพัง 
คสล. ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ ม.
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- ๘๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๒. โครงการกอ่สร้างประต ู
ระบายน้ํา คสล. หมูท่ี่ ๒  
จํานวน ๔ แหง่ 

เพื่อช่วยระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

๑.ก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
คสล.บริเวณคลองบ้านนายอู้ 
ปรียงค์ ๒.ก่อสร้างประตูระบาย
น้ําคสล. บริเวณคลองบา้นนายช
ลิต ทะอุทัย ๓. ก่อสรา้งประตู
ระบายน้ํา คสล. บริเวณบ้านนาย
พยอม เปิ้ลศาสตร์ ๔. กอ่สรา้ง
ประตูระบายน้าํคสล. บริเวณ
คลองบ้านนายถวิล  ศรประเสริฐ 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 



 ๑๑๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๓        

 ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ป้องกันดินพัง หมู ่๓ ต.บางโทรัด
เริ่มจากบริเวณสะพาน คสล. 
(สะพาน ๑) ถึงบ้านนางเฉลียว 
เกิดไพบูลย์ เลียบคลองตาจีน 

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ขนาดสันเขือ่นกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ระยะ
ทางยาว ๔๐๐.๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื่อป้องกันน้าํ
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๔. โครงการกอ่สร้างเขื่อน คสล. 
ป้องกันดินพัง หมู ่๓ ต.บางโทรัด 
บริเวณโรงงานธูปถึงบ้านนายมุน ี

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ขนาดสันเขือ่นกว้าง ๐.๓๐ 
ม. ลึก ๐.๒๕ ม. ระยะทาง
ยาว ๕๐.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กําหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อป้องกันน้าํ
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๕. โครงการกอ่สร้างประตูกั้นน้ําเค็ม
หมู่ที ่๓ ต.บางโทรัด บรเิวณบ้าน 
นายเยี่ยม สังข์สวาท 

เพื่อช่วยระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างประตูป้องกัน 
น้ําเค็ม พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา  ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อป้องกันน้าํ
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กัน
ดินพังเลียบคลองตาจีน หมู่ที่ ๓ ต.
บางโทรัด บรเิวณบ้านนายละมาด  
เล้าเกร็ด   

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ขนาดสันเขือ่น กว้าง ๐.๓๐ 
ม. ลึก ๐.๒๕ ม. ระยะทาง
ยาว ๒๐ ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด 

- - ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื่อป้องกันน้าํ
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 



 ๑๑๗

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔        

 ๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ป้องกันไหล่ทางถนนทางเข้า 
หมู่บ้านทองคุ้ง หมู ่๔  
 

น้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน
ป้องกัน 

- ช่วงแรกเริม่จากบริเวณ 
ถนนปากทางเข้า ถึงที่ดิน 
นางสาระพี กุลพาที 
ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ ม.
ช่วงที่ ๒ บรเิวณบ้านนาง
สมร จีนสมุทร  ระยะทาง
ยาว ๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ 
บริเวณบ้านนางสังเวียน  
สังข์สุวรรณ ระยะทางยาว 
๑๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง 

 ๘. โครงการกอ่สร้างเขื่อน  คสล.  
ป้องกันดินพัง  หมู่ที ่ ๔  บริเวณ
ไหล่ถนนสายเลียบท้องคุ้ง 

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างเขื่อน  คสล. 
ป้องกันดินพัง  ระยะความ
ยาว  ๒๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต.  กําหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง 

 
 



 ๑๑๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๕        
 ๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 

กันดินพัง หมู ่๕ เริม่จากบริเวณ 
แพรกสาธรณะบ้านนายปราโมทย ์ 
รอดดารา  ถึงคลองสุนัขหอน 

ป้องกันน้ําท่วม
และการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๖๘๔,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.
พร้อมประตูกัน้น้ํา หมู่ที ่๕ 
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณ
แพรกสาธารณะ   บ้านนาย
ปราโมทย ์ รอดดารา  ถึงคลอง
สุนัขหอน  
 

ป้องกันน้ําท่วม
และการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร 
พร้อมประตู ปิด – เปิดน้ํา 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด  

๔๕๘,๐๐๐
อบต. 

- 
 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๑๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.  
กันดินพังเลียบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที ่๕ ต.บางโทรัด เริม่จากบ้าน 
นายสมบูรณ์  แสงเอี่ยมพึง่พร 
ถึงบ้านนายอดุม บริสุทธิ์นฤดม  

ป้องกันน้ําท่วม
และการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างเขื่อน  คสล. ขนาด
สันเขื่อนกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 
๐.๒๕ เมตร ระยะทางยาว 
๕๐๐.๐๐ เมตร  ตามแบบ  
อบต.  กําหนด 

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง 

 
 

 



 ๑๑๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๑๒. โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
หมู่ที่ ๕,๗,๘ 

เพื่ออนุรักษ์ดิน โดยปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ตามแบบ อบต. กาํหนด 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริมชายฝัง่
พังทลาย 

กองช่าง 

 ๑๓. โครงการก่อสร้างประตกูันน้ํา
พร้อมรางระบายน้ํา คสล. 
สาธารณะ หมูท่ี่ ๕ ต.บางโทรัด 
บริเวณบ้านนางปลิว นิลน้อยศรี  
 

เพื่อช่วยระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างประตูกันน้ํา  
ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๒.๐๐ เมตร จาํนวน ๑ แหง่ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที
กําหนด  

๔๐,๐๐๐  
อบต. 

- - เพื่อป้องกันน้ําท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๑๔. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน 

ริมคลองสาธารณะ  พร้อมพืน้ทาง
เดินทาง หมู่ที ่๖ เริ่มบริเวณถนน 
 คสล.ข้างวัดเกตมถึงหน้าทีท่ําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างกาํแพงกันดิน 
พัง ทั้งสองด้านขนาดสัน
กําแพงกว้าง ๐.๒๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อม
ทางเดินเท้าด้านบน  ตาม 
แบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๒๖๒,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริมชายฝัง่
พังทลาย 

กองช่าง 

 ๑๕. โครงการก่อสรา้งประตรูะบายน้ํา
ภายในหมูบ่้าน หมุ่ที ่๖ ต.บางโทรัด 
บริเวณบ้านนายเสน่ห์ ธนิกกุล และ
บริเวณหน้า อบต.บางโทรัด 

เพื่อช่วยระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างประตรูะบายน้ํา 
ภายในหมูบ่้าน หมุ่ที ่๖  
จํานวน ๒ แหง่ พรอ้มเครื่อง
สูบน้ํา ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อช่วยระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 



 ๑๒๐

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗        
 ๑๖. โครงการก่อสร้างประตูกันน้ํา 

แพรกสาธารณะ หมูท่ี่ ๗ ต.บางโท
รัด บริเวณบา้นนางองุ่น ลิ้มสถาพร

เพื่อช่วยระบายน้ํา
และป้องกันน้าํท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

ก่อสร้างประตูกันน้ํา 
แพรกสาธารณะ ขนาดกวา้ง 
๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อป้องกันน้าํท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

 ๑๗. โครงการก่อสร้างประตูระบาย
น้ํา คสล.ป้องกันน้ําท่วมในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่๗ ต.บางโทรัด บริเวณที่ดิน 
นายยม  มุกดาเวช 

เพื่อช่วยระบายน้ํา
และป้องกันน้าํท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

ก่อสร้างประตูกันน้ําขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร พร้อมประตู
ปิด-เปิด   ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อป้องกันน้าํท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

 ๑๘.  โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
เลียบคลองบางกระสาป หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด เริ่มจากเขื่อน คสล. 
เดิม 

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของดิน 

ก่อสร้างเขื่อน  คสล. ขนาด
สันเขื่อนกว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ลึก ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  ตาม
แบบ  อบต.  กําหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ 
ถนน 

กองช่าง 

 ๑๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ป้องกันดินพัง เลียบคลองสุนัขหอน
หมู่ ๗  เริ่มจากปากคลองนาเกลือ 
ถึงบ้านายเฉลิม ดําขํา 

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
กันดินพัง ขนาดสันเขื่อน  
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ 
เมตรระยะทางยาว ๔๕๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. กําหนด

- - ๖,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.- 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่ง 
พังทลาย 

กองช่าง 

 



 ๑๒๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒๐. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน
ริมแพรกสาธารณะ  พร้อมประต ู
ระบายน้ํา หมู่ที่ ๗  บริเวณบ้าน 
นายบรรพต ดิษแพ ถึงบ้านนายยม
มุกดาเวช 

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างต่อจากของเดมิ
ทั้งสองฝัง่ พร้อมฝาปิด  
ระยะทางยาว ๑๐.๐๐ เมตร
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๒๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
กันดินพังเลียบคลองสุนัขหอน หมู่
ที่ ๗ เริม่จากบริเวณคอสะพานดํา 
(คลองบางโทรัด ถึงวัดบัณฑูรสิงห์)

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ระยะทางยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๘        
 ๒๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 

กันดินพังเลียบคลองบางใหม่ หมูท่ี่
๘เริ่มจากบรเิวณเขื่อน คสล.เดิม  
ถึงหัวเลี้ยวสะพานไม้ข้ามคลอง  

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ขนาดสันเขือ่นกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๒๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
กันดินพังเลียบคลองสุนัขหอน หมู่
ที่ ๘ เริ่มจากบริเวณเขือ่นคสล.เดิม

ป้องกันน้ําท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ขนาดสันเขือ่นกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 



 ๑๒๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๒๔.โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ป้องกันน้ําท่วม หมู่ที่ ๕,๗,๘  
ต.บางโทรัด 

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ป้องกันน้ําท่วม หมู่ที่ ๕,๗,๘  
ต.บางโทรัด ตามแบบ อบต. 
กําหนด 

- ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๒๕.โครงการก่อสร้างเขื่อน  คสล.  
ป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง  หมู่ ๘  

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อนกนัดินพัง 
คสล. ตามแบบ อบต. กําหนด

- ๓,๑๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๒๖.โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
กันดินพัง เลยีบคลองบางใหม่ หมู่ที
๘ ต.บางโทรดั บริเวณยุ้งเกลือนาย
ชิด เพียรทรัพย์  
 

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ขนาดสันเขือ่นกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่กําหนด   

๑,๖๐๐,๐๐๐  
อบต. 

- - ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๙        
 ๒๗. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนั

ดินพัง คสล. เลียบคลองสุนัขหอน 
หมู่ที ่๙ เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายเจือ จดนอ้ย  ถึงบริเวณบ้าน  
นายสงวน เรอืนประสาร 

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ระยะความยาว ๓๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 
กําหนด 

- - ๓,๗๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 
 
 



 ๑๒๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๒๘. โครงการก่อสร้างประตู

ระบายน้ํา คสล. บริเวณข้างวัด
บางพลี หมูท่ี ่๑๐ ต.บางโทรัด 

เพื่อช่วยระบายน้ํา 
และป้องกันน้าํท่วม 
และการพังทลายของ
ดิน 

โดยก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
คสล. ชนิด ปดิ-เปิด ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อช่วยระบายน้ํา
และป้องกันน้าํท่วม
และการพังทลาย 
ของดิน 

กองช่าง 

 ๒๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. กันดินพังเลียบคลองสุนัข
หอน หมูท่ี ่๑๐ ต.บางโทรดั เริ่ม
จากบริเวณหน้าวัดบางพลี ถึง 
คลองกลาง 

ป้องกันน้ําท่วมและ 
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ขนาดสันเขือ่นกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ระยะ
ความยาว ๔๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๓๐. โครงการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ หน้าวัด
บางพลี 

เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรทางน้ํา 

โดยทําการสร้างทุ่นเหล็ก
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๕.๐๐ เมตร พร้อมทางขึ้นลง
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรทางน้ํา 

กองช่าง 

 ๓๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. กันดินพังเลียบคลองสุนัข
หอนบรเิวณบ้านนายจง ตรียงค์ 
หมู่ที ่๑๐ 

ป้องกันน้ําท่วมและ 
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเขื่อนกนัดินพัง  
คสล. ขนาดสันเขื่อนกว้าง 
๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๒๕ ม. 
ระยะทางยาว ๘๗.๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต.กําหนด 

- ๑,๕๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 
 



 ๑๒๔

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ 
(บาท ) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

 ๓๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนั
น้ําท่วม บริเวณหน้าวัดบางพลี  
เลียบคลองสุนัขหอน หมูท่ี่ ๑๐ 

ป้องกันน้ําท่วมและ
การพังทลายของ
ดิน 

ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. กําหนด 

- - ๓,๕๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม 
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๓๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนไม้ไผ ่
ชะลอคลื่น บริเวณชายทะเล  
เขตพื้นที่ตําบลบางโทรัด   

เพื่ออนุรักษ์ดิน โดยก่อสร้างเขื่อนไม้ไผ ่
ชะลอคลื่น รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กาํหนด 

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม 
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๓๔. โครงการศึกษาดูงานและ 
การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อนํามาเปน็
แนวทางในการ
แก้ไขปญัหาขยะใน
เขตตําบลบางโทรัด 

จัดกิจกรรมศกึษาดูงานด้าน
การกําจัดขยะ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สามารถจัดการ
กับปัญหาขยะใน
พื้นที่ใหม้ีปรมิาณ
ที่ลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 

องค์การบรหิารส่วนตําบลบางโทรดั   อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ    
   ๖.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑    ส่งเสริม  สนบัสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ 

(บาท) 
๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หัตถกรรมพืน้บ้านให้ได้มาตรฐาน 
 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่บ้านมีอาชพีเสริม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
กลุ่มแม่บ้าน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - กลุ่มแม่บ้านมี
รายได้เสริม 

สํานักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมวชิาชีพด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและ
การแปรรูปทางการเกษตร 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้แก่เกษตรกรในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้เกษตรกร ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สามารถนําความรู้
ไปพัฒนาผลติภัณฑ์ 

สํานักปลัด 

๓ 
 

โครงการนวดแผนไทย 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
การศึกษา/อบรม 
แพทย์แผนไทย 

กระตุ้นและพัฒนาการ
นวด/สปา ใหก้ับอาสา 
สมัคร กลุ่ม อสม.แม่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกิดนวดแผนไทยใน
เขต อบต. หรือมี
สถานบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



 ๑๒๖

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของ
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๔. โครงการจัดฝึกอบรมการทาํ 
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 
 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่บ้านมีอาชพีเสริม 
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนแก่
กลุ่มแม่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
มีความรู้ในการทํา
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

๕. โครงการฝึกอบรมวชิาชีพต่างๆ  
ให้แก่ประชาชนตําบลบางโทรัด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพเสริม
ในครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมวชิาชีพต่างๆ 
ให้แก่ประชาชน 

๒๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัว 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๗

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ    
   ๖.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒    ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าในตําบล  เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสแก่ประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๕๕ 
(บาท) 

๒๕๕๖ 
(บาท) 

๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดฝึกอบรมการพฒันา 
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
 

เพื่อจัดให้สินค้าของ
กลุ่มสตรีมีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มสตรี 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สามารถจําหน่ายได้
เพิ่มมากขึ้นและเป็น
ที่รู้จักของคคล
ภายนอก 

สํานักปลัด 

๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการตลาดของกลุ่มสตรี 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
สามารถนํามากพัฒนา
ช่องทางการตลาดของ
ตนเอง 

จัดศึกษาดูงานหรือให้
ความ 
รู้แก่กลุ่มสตรี 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพิ่มรายได้และเพิ่ม
ช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

๓. โครงการปรับปรุงศูนย ์ OTOP 
และศูนย์แปรรูปปลาสลิด 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
สามารถนํามากพัฒนา
ช่องทางการตลาดของ
ตนเอง 

ส่งเสริมด้านการตลาด
ของสินค้าในตําบล 

๓๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - เพิ่มรายได้และเพิ่ม
ช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๑. ยุทธศาสตรที่  ๑  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง-
การบริหาร
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่  ๑  เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารทองถิ่น และก ๑๕ ####### ๑ ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๖ ########
องคกร
๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่  ๒  สงเสริมการ ๖ ๒๓๐,๐๐๐ - - - - ๖ ๒๓๐,๐๐๐
ประชาชน

รวม ๒๑ ####### ๑ ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒๒ ########

 -๑๓๐-

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๒. ยุทธศาสตรที่  ๒  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรักษาความสงบเรียบรอย
ของทองถิ่น ๖ ๖๘๐,๐๐๐ - - ๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๗ ########
๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสรางสังค ๓ ๒๔๐,๐๐๐ - - - - ๓ ๒๔๐,๐๐๐
๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารการจัดการดานสังคม
สงเคราะห และยกระดับคุณภาพชีวิตผูดอย ๑๒ ####### - - - - ๑๒ ########
๒.๔ แนวทางการพัฒนาที ่๔ การปองกันแ ๕ ๓๑๐,๐๐๐ - - - - ๕ ๓๑๐,๐๐๐
ยาเสพติด

รวม ๒๖ ####### - - ๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒๗ ########

 -๑๓๑-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๓. ยุทธศาสตรที่  ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การบริหารจัดองคกร
การศึกษาและองคความรู ๖ ####### - - - - ๖ ๑,๓๐๐,๐๐๐
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่  ๒  สงเสริมการเรียนรู  และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ๑๐ ####### ๑๐ ######### ๕ ######## ๒๕ ########
๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่  ๓  สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา  
อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม ๖ ๔๒๐,๐๐๐ - - - - ๖ ๔๒๐,๐๐๐

รวม ๒๒ ####### ๑๐ ######### ๕ ######## ๓๗ ########

 -๑๓๒-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๔. ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  
กีฬาและนันทนาการ
๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การบริหารจัดการองคกรและ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๒ ๑๕,๐๐๐ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๙ ๕๐๕,๐๐๐
๔.๒ แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  การปองกัน ๒ ๑๓๐,๐๐๐ - - - - ๒ ๑๓๐,๐๐๐
๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่  ๓  สงเสริมและพัฒนาการกีฬา
เพื่อสูความเปนเลิศ ๘ ####### ๓ ######### ๗ ######## ๑๘ ########

รวม ๑๓ ####### ๕ ######### ๑๑ ######## ๒๙ ########

 -๑๓๓-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๕. ยุทธศาสตรที่  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งแวดลอม
๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การศึกษา  พัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ๓๕ ####### ๓๙ ######### ๔๙ ######## ๑๒๓ ########
๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่  ๒  การกอสรางปรับปรุงและ
บํารุงรักษาระบบประปา ๑ ####### ๓ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๒ ######## ๖ ########
๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การขยายเขต/ซอมแซม/
ปรับปรุง/บํารุงรักษาไฟฟา  ไฟฟาสาธารณ ๘ ####### ๑๗ ######### ๑๘ ######## ๔๓ ########
๕.๔ แนวทางการพัฒนาที่  ๔  การจัดใหมีสถานที่ผักผอน
สําหรับคนเดินทาง ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๗๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๑,๕๐๐,๐๐๐

 -๑๓๔-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๕.๕ แนวทางการพัฒนาที่  ๕  สงเสริมใหมีการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติ ๘ ๗๗๖,๕๐๐ ๑๗ ######### ๑๒ ######## ๓๗ ########
๕.๖ แนวทางการพัฒนาที่  ๖  การบริหารจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ๑๖ ####### ๑๔ ######### ๑๕ ######## ๔๕ ########

รวม ๗๐ ####### ๙๑ ######### ๙๗ ######## ๒๕๘ ########

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 -๑๓๕-



ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ
โครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท) ครงกา (บาท)

๖. ยุทธศาสตรที่ ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่  ๑  สงเสริม สนับสนุนการประกอบ
อาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ ๕ ๒๒๐,๐๐๐ - - - - ๕ ๒๒๐,๐๐๐
๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่  ๒  สงเสริมดานการตลาดของ
สินคาในตําบล  เพื่อเพิ่มรายไดและโอกาส ๓ ๔๑๐,๐๐๐ - - - - ๓ ๔๑๐,๐๐๐

รวม ๘ ๖๓๐,๐๐๐ - - - - ๘ ๖๓๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ ####### ๑๐๗ ######### ๑๑๔ ######## ๓๘๑ ########

องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 -๑๓๖-

ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ ป  ๒๕๕๗ รวม  ๓  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )



ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบัติ 

 
  แผนยุทธศาตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งในการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดได้
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้  ดังนี้ 
 
๑.  องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวน  ๓  คน 
  ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน 
  ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  ๒  คน 
  ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จํานวน  ๒  คน 
  ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวน  ๒  คน 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๒.  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๒.๑  การติดตามผลเป็นกระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานว่าการดําเนินงานมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด  เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนด
ไว้หรือไม่  ทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และต้นทุนอื่นๆ  การติดตามผลการปฏิบัติงาน
นอกจากจะทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว  ยังทําให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต  รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมากขึ้น  ซึ่งการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดแต่



 ๑๓๘

ละโครงการนั้น  จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  ร่วมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๒  การประเมินผลจะดําเนินการหลังจากปฏิบั ติงานเสร็จสิ้นแล้ว  เป็นการ
เปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่ได้กําหนดไว้  โดยจะนําข้อมูลจากการติดตามผล
เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย  เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดสินใจปรับปรุง  แก้ไข  ขยาย
ขอบเขต  หรือแม้แต่การยุติดเนินงานของแผนงาน  โครงการพัฒนาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะ
ดําเนินการในอนาคต  ซึ่งในการประเมินผลโครงการนั้นจะดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการ
จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน  โดยใช้แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นโดยฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผลสํานักปลัดที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสําหรับการเก็บข้อมูล 
 
๓. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  จะ
แบ่งออกเป็น  ๒  ระยะ 
  ๑. การติดตามผล จะดําเนินการหลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติงานตามแผนงาน  โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
  ๒.  การประเมินผล  จะดําเนินการภายหลังส้ินปีงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 
– เดือนธันวาคม  เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  รวมถึงความพึง
พอใจของประชาชนที่ได้รับผลจากการดําเนินงาน  ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน  นําผลที่ได้นํามาปรับแผนพัฒนาให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
๔.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โทรัดรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ  
รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชน  มาจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปี  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดจะนํารายงานผลฯ เสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโทรัด  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดได้
รับทราบ และประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

.............................................. 
 
 


