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ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๗  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
รวมทั้งรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้อง  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์มาสู่
การปฏิบัติ  โดยด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆด้าน  
ทั้งนี้ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐)  โดยได้ให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
โดยวิธีประชาคม  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก าหนดภารกิจ  แนวทางการพัฒนา  และกิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์
ของความต้องการของประชาชนในต าบลบางโทรัดอย่างแท้จริง  อันก่อให้เกิดผลส าเร็จในการบริหาร
จัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล   

 
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  จึงมีแผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น  และน าเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมาย
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่ วถึง  ตามนโยบายระดับต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 
 

องค์การบริการส่วนต าบลบางโทรัด 
         พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
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ส่วนท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
ข้อ ๖  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้อ ๑๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดท า
และทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนการจัดท างบประมาณประจ าปี   
  การทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยน าโครงการที่ยังมิได้
ด าเนินการในปี ๒๕๕๗ และโครงการที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ มาใช้พิจารณาทบทวนเพื่อ
ก าหนดรายละเอียด  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  งบประมาณหรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่ น ามา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักการว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายในแนวทางการ
พัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ/กิจกรรม   ได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  

จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปเป็นเคร่ืองมือในการจัดท า
งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบและผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
  “ แผนพัฒนาสามปี  ”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
  ๓.  เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการ /  กิจกรรมพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
  ๔.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 
 



 

 

๒ 

 
๒.  วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโทรัด  
  ๑.  เพื่อเชื่อมโยงถึงนโยบายรัฐบาล   ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อแสดงความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๓. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณประจ าปี  
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 ๕. เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการบรรจุแผนพัฒนาในส่วนที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

 

๓. แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖ ๐) 
  ๑.  จัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  ๒.  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี 
( พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙ )  โดยน าโครงการที่ยังมิได้ด าเนินการในปี ๒๕๕๗ และโครงการที่จะด าเนินการใน
ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ มาใช้หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการก าหนดรายละเอียด  เป้าหมาย  หรือ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี  ๒๕๖๐ 
  ๓. ให้น าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค)  และ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  ๔.  ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม  ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าผังเมืองหรือผังต าบลแล้วให้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

๔.  ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  ๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  ๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหาความต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ ผู้บ ริหารท้อ งถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี 
 
 



 

 

๓ 

 
๕.  ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 
  ๑.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนต าบลบางโทรัด มีแผนงาน/โครงการ  เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ 
  ๒.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนต าบลบางโทรัดมีแผนพัฒนาสามปี  สามารถก าหนดทิศทางการ
บริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
นโยบายระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ท าให้เกิดการประสานงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างชัดเจน  เพื่อลด
ปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้ง  ตลอดจนประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
  ๔.  ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมการด าเนินการโครงการพัฒนา
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพ   
     

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



 

 

๔ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดเดิม คือสภาต าบลบางโทรัดที่จัดต้ังขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ ๒๒/๒๔๙๙  เร่ือง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่ บ้าน ลงวันที่  ๘  มีนาคม ๒๔๙๙  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกันบริหารงานของต าบล และหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ท้ องถิ่น  และราษฎรโดยรวม  ตามระบอบประชาธิป ไตย  เป็ นองค์กรที่ ป ระกอบ ด้วย 
สภาต าบลและคณะกรรมการต าบล  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗  บังคับใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ ๑๑๑  ตอนที่ ๕๓ ก. ลงวันที่ ๒  
ธันวาคม   ๒๕๓๗   สภาต าบลบางโทรัดมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้   คือมีรายได้เพียงพอ
ตามเกณฑ์ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ประกอบด้วย   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตามประกาศจัดต้ังสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลของกระทรวงมหาดไทย   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโทรัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   
มีผลบังคับเมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
 

ลักษณะท่ีตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  มีที่ท าการต้ังอยู่หมู่ที่ ๖   ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสาคร  ต้ังอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาครไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๑๖  กิโลเมตร  
ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสุนัขหอนมีถนนพระราม  ๒  ตัดผ่าน  พื้นเพเดิมของราษฎรส่วนใหญ่
อพยพมาจากด่านเจดีย์สามองค์  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อประมาณ  ๒๐๐  ปีเศษที่ผ่านมา ราษฎรประกอบอาชีพ 
ท านาเกลือ  สวนมะพร้าว  สวนจาก  และรับจ้างทั่วไป   

พื้นที่ต าบลบางโทรัด  มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ  จ านวน ๒๑,๙๓๗.๕๐ ไร่  หรือประมาณ  ๓๕.๑  ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ    จดต าบลยกกระบัตร  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศใต้   จดอ่าวไทย   
ทิศตะวันออก    จดต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
และทิศตะวันตก   จดต าบลกาหลง  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

๑.  ด้านการเมือง และการบริหาร   
 ได้จัดให้มีการจัดรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึ งสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้
สมาชิกและพนักงานได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่  
รวมทั้งจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
 



 

 

๕ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  มีโครงสร้างประกอบด้วย 

 ๑. สภาองค์ การบ ริหารส่วนต าบล   มีสมาชิกหมู่บ้ านละ  ๒  คน  จ านวน  ๑๐  หมู่ บ้ าน   
รวมสมาชิก  ๒๐  คน  อ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ในมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังต่อไปน้ี 
              (๑)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
 ๒.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน่ึงคน  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก  
มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามมติข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี  
และแผนพัฒนาต าบล  และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 (๒)  จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (๓)  รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อย  
ปีละสองคร้ัง 
              (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 ๓.  ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   รอบปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -  
พ.ศ. ๒๕๕๗) จากระดับส่วนเป็นระดับกอง  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๔  แล้วน้ัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗(๙)  และมาตรา  ๒๖  แห่ง  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจกรรมอื่น
เกี่ยวกับงานบริหารงานส่วนบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ  ๒๒๖ - ข้อ  ๒๓๒  ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพิ่มเติม ) ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๗  ในการประชุมคร้ังที่  
๑๐/๒๕๔๕  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕  เร่ือง แนวทางก าหนดชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  ที่   มท  ๐๘๗๖.๒/ว๒๐๗๘  ลงวันที่   ๑๓  
พฤษภาคม  ๒๕๔๘   



 

 

๖ 

 ดังน้ันจึงประกาศก าหนดส่วนราชการ  รวมถึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในขององค์การบ ริหารส่วนต าบลบางโทรัด  แบ่งงานออก เป็น จ านวน ๑ ส า นัก และ 
๕  กองงาน  ไว้ดังน้ี 

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

 การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ  ๘ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ๘)  
เป็นผู้บังคับบัญชา รองจากพนักงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่ตามที่มีกฎหมายก าหนด  หรือตามที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  โดยมีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น จ านวน  ๕๙  คน 

 

๒.  ด้านสังคม และด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๒.๑  ประชากรต าบลบางโทรัด   

มีประชากรรวม ๘,๓๗๘  คน  เป็นชาย  ๓,๙๘๕ คน  หญิง  ๔,๓๙๓  คน  แยกเป็นหมู่บ้าน 
จ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน  ๓,๔๓๐  ครัวเรือน (สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่  
ระดับต าบล ข้อมูลของ ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๕๖) 
     ชาย  หญิง      รวม  ครัวเรือน 
หมู่ที่  ๑  บ้านคลองซื่อ  ๕๖๗  ๖๔๐  ๑,๒๐๗      ๓๖๗ 
หมู่ที่  ๒  บ้านบางน้ าวน   ๑๕๐  ๑๘๕     ๓๓๕      ๑๐๐ 
หมู่ที่  ๓  บ้านคลองเกตุม  ๖๖๗  ๗๖๖  ๑.๔๓๓      ๗๙๕ 
หมู่ที่  ๔  บ้านบางน้ าวน  ๓๕๒  ๓๖๗     ๗๑๙      ๑๙๙ 
หมู่ที่  ๕  บ้านบางโทรัด  ๓๓๒  ๓๙๓     ๗๒๕      ๑๘๒ 
หมู่ที่  ๖  บ้านบางโทรัด  ๕๗๗  ๖๓๘  ๑,๒๑๕      ๙๑๑ 
หมู่ที่  ๗  บ้านบางโทรัด  ๔๘๔  ๔๙๘     ๙๘๒      ๒๙๘ 
หมู่ที่  ๘  บ้านบางโทรัด  ๓๑๖  ๓๒๗     ๖๔๓      ๑๗๓ 
หมู่ที่  ๙  บ้านบางพลี  ๒๑๕  ๒๔๕     ๔๖๐      ๑๐๐ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางพลี  ๓๒๕  ๓๓๔     ๖๕๙      ๓๐๕ 

รวม         ๓,๙๘๕        ๔,๓๙๓  ๘,๓๗๘    ๓,๔๓๐ 
 

๒.๒ การรักษาความสงบ เรียบร้อยของท้องถ่ิน 
 ๑. ศูนย์ อปพร. ต าบลบางโทรัด      จ านวน  ๑  แห่ง   

 ๒. สถานีต ารวจภูธรบางโทรัด      จ านวน  ๑  แห่ง   
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

๒.๓  การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
๑. ศูนย์สามวัยสานสายใยรักครอบครัว      จ านวน  ๑  แห่ง  

              ๒. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๐  จังหวัดสมุทรสาคร   จ านวน  ๑  แห่ง 
๓. ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร    จ านวน  ๑  แห่ง   

         ๔. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร     จ านวน  ๑  แห่ง    
        ๕. ศูนย์ประสานงานยาเสพติด     จ านวน  ๑  แห่ง    
        ๖. บ้านพักเด็กและครอบครัว     จ านวน  ๑  แห่ง  
   

๓.  ด้านการศึกษา 
         ๓.๑  การศึกษา 

๑)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๕  โรงเรียน  ได้แก่   
  ๑.  โรงเรียนวัดคลองซื่อ   
  ๒.  โรงเรียนวัดบางน้ าวน   
  ๓.  โรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวราราม   
  ๔.  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร   

๕.  โรงเรียนวัดบางพลี 
 ๒) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑  โรงเรียน  ได้แก่   

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 
 ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๕  ศูนย์  ได้แก่   

๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองซื่อ  
๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางน้ าวน 
๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัณฑูรสิงห์   
๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพลี   
๕.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 

๓.๒  ศาสนาสถาน 
        - วัดในศาสนาพุทธ  จ านวน ๕  แห่ง  ได้แก่   

     ๑. วัดคลองซื่อ  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 
     ๒. วัดบางน้ าวน  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 
     ๓. วัดเกตุมดีศรีวราราม  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๖ ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 
     ๔. วัดบัณฑูรสิงห์  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 

      ๕. วัดบางพลี  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

๔.  ด้านการสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบางโทรัด   จ านวน  ๑  แห่ง   
 

๕. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
ได้มีการก่อสร้างถนน  สะพาน  ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง  เจาะบ่อบาดาล  และขุดลอก  

คูคลอง  เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก 
การรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ความรู้เรื่องความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 



 

 

๘ 

๖. ด้านเศรษฐกิจ   
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยท าการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร  การจัดหาตลาด การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ขยายการผลิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมีรายได้ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นทุกปี  ดังน้ี 
  กลุ่มอาชีพในต าบลบางโทรัด 
           -กลุ่มอาชีพสตรีการเขียนลายเบญจรงค์   ต้ังอยู่เลขที่  ๑๖/๑  หมู่ที ่๖  ต.บางโทรัด 
           -กลุ่มอาชีพสตรีขนมพื้นบ้าน         ต้ังอยู่เลขที่  ๑๙/๑๓ หมู่ที่ ๖  ต.บางโทรัด 
  -กลุ่มอาชีพสตรีการร้อยเม็ดคริสตัล       ต้ังอยู่เลขที ่ ๑๙/๑๓ หมู่ที่ ๖  ต.บางโทรัด 

-กลุ่มอาชีพสตรีท าขนมหวาน       ต้ังอยู่เลขที่  ๑๐/๖  หมู่ที่ ๘  ต.บางโทรัด 
 

…………………………………………….. 



 

 

๙ 

ส่วนท่ี ๓ 
 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะท่ีผ่านมา 
 
ผลการพัฒนาท้องถ่ินในระยะท่ีผ่านมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  ได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ  ต้ังแต่ปีงบประมาณ  
๒๕๓๙ – ๒๕๕๗  ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก  อาทิเช่น 

งบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม  รวมถึงเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  ตามมาตรา  ๘๒  แห่ง  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕ )  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบด้วย 
 ๑)  รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒)  รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓)  รายได้จากกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔)  ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ  ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 ๕)  เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
 ๖)  รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 ๗)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 ๘)  รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      และอาจมีรายจ่ายตามมาตรา  ๘๕  ดังน้ี 
 (๑)  เงินเดือน 
 (๒)  ค่าจ้าง 
 (๓)  เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 (๔)  ค่าใช้สอย 
 (๕)  ค่าวัสดุ 
 (๖)  ค่าครุภัณฑ์ 
 (๗)  ค่าที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง  และทรัพย์สินอื่น ๆ 
 (๘)  ค่าสาธารณูปโภค 
 (๙)  เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
 (๑๐)  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน  หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ 
 ส าห รับ ในปีที่ ผ่ านมา (ปี งบประมาณ  พ .ศ.๒๕๕๗ ) ได้ป ระมาณ การงบประมาณ ไว้ทั้ งสิ้ น 
๕๔,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท โดยมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  รถตู้ จ านวน  ๑  คัน 
รถกระบะ จ านวน ๔ คัน รถน้ าอเนกประสงค์ จ านวน  ๒  คัน  รถจักรยานยนต์  จ านวน  ๕   คัน   
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓๒  เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน ๓ เคร่ือง เคร่ืองพิมพ์ดีด 
จ านวน ๒ เคร่ือง  และเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน ๑  เคร่ือง  เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๑๕  เคร่ือง  เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติราชการ 
 



 

 

๑๐ 

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดได้
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น  ต่อผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  และผู้บริหารฯ  ได้น าเสนอ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางโทรัดและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว  โดยจากรายงานบางส่วนของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ได้สรุปผลการด าเนินการดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฎอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ๒๕ ๑๗ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๕ ๗ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ ๑๗ ๘ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ๒๑๐ ๙ 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ๙ ๑ 

รวม ๓๒๖ ๕๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๕.๙๕ 

  สรุป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๙๕ 
   

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
  จากการใช้งบประม าณ ในปี   ๒๕๕๖  ซึ่ ง ต้ังไว้ทั้ งสิ้ นตลอดปีงบประมาณ   เป็ นเงิน   
๔๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท  ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ไปได้  ดังน้ี 

    ๑. แก้ไขปัญหาการคมนาคมทางบก  โดยก่อสร้างถนน สะพาน  และก่อสร้างท่อระบายน้ า   
    ๒. แก้ไขปัญหาการคมนาคมทางน้ า  โดยการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างเขื่ อน  และก่อสร้าง
ก าแพงกันดินพังแห่ง  ประชาชนใช้ประโยชน์ในการขนส่งและระบายน้ าทางการเกษตร ไม่ น้อยกว่า  
๓,๔๓๐ ครัวเรือน 
  ๓. การจัดซื้อรถเก็บขยะ/จัดจ้างบริษัทเอกชน  เข้าด าเนินการจัดเก็บและรักษาความสะอาด  
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ  ไม่มีขยะตกค้าง   
  ๔. การจัดท าโครงการป้องกันโรคติดต่ออาหารปลอดภัยและการออกก าลังกาย สามารถระงับ
โรคติดต่อในพื้นที่น้อยลง 
  ๕. สามารถแก้ปัญหาเยาวชนและสิ่งเสพติดลดลงโดยส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา  
  ๖. การจัดบริการน้ ากินน้ าใช้ สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณะภัย 
 

…………………………………………………. 
   



 ๑๑ 

 ส่วนท่ี ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  ได้แก่ 
 

“ชุมชนเข้มแข็ง  องค์กรแบบบูรณาการ และทรัพยากรธรรมชาติแบบอยู่อย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่  ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
          พันธกิจที่  ๒  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความสมดุลและยั่งยืน  
          พันธกิจที่  ๓  ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
          พันธกิจที่  ๔  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
          พันธกิจที่  ๕  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองให้กับประชาชน 
            พันธกิจที่   ๖   การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ โดยส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพอนามัย 
          พันธกิจที่  ๗  ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
๑. ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 

 ๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น และการ
บริหารจัดการองค์กร 

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผู้ด้อยโอกาส 
    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การบริหารจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
    ๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
    ๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  

๔. ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข  กีฬา  และนันทนาการ 
    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุข 
    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การป้องกัน ควบคุม และบ าบัดโรค 
    ๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  



 ๑๒ 

๕. ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การศึกษา พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    ๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบประปา 
    ๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
    ๕.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนส าหรับคนเดินทาง 
    ๕.๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕  การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๕.๖ แนวทางการพัฒนาที่ ๖  การบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
    ๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าในต าบล  เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสแก่  

ประชาชน 
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 ๑.  การคมนาคมมีความสะดวก 

๒.  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึงในทุกพื้นที่ 
๓.  เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔.  ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗.  ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
๘.  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ 

 
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ในการพัฒนาต าบล 
๑. จุดแข็งของพ้ืนท่ี 
  ๑.๑  เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
 ๑.๒  มีโครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ในทุกด้าน 

๑.๓  ใกล้ศูนย์กลางการขนส่งทางบก  ทางน้ า 
๑.๔  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 

    ๑.๕  ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. จุดอ่อนของพ้ืนท่ี 
    ๒.๑ ไม่มีมาตรการรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เริ่มมีปัญหามลพิษ  เช่น  น้ าเสีย  อากาศและฝุ่นละออง 
    ๒.๓  ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
   ๒.๔  ปัญหาทางสังคม  เช่น  ยาเสพติด  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๒.๕  ที่ดินมีราคาสูง 
   ๒.๖  ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๑๓ 

๓. โอกาสในการพัฒนา 
๓.๑  เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  ท าให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  
      อย่างต่อเน่ือง 

    ๓.๒  มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค 
๔. อุปสรรคในการพัฒนา 
   ๔.๑  กลไกของรัฐ  เช่น  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการลงทุน 
   ๔.๒    การกระจายอ านาจแบบก้าวกระโดด  รัฐบาลไม่มีการเตรียมพร้อมให้กับท้องถิ่นท าให้ขาดประสิทธิภาพ 
                ในการบริหารจัดการ 
    ๔.๓  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๔.๔  ปัญหาด้านประชาชนในเขต อบต. บางโทรัด ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการด าเนินงาน  
                และระบบงานของ อบต. และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
    ๔.๕  ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญวัตถุนิยมมากเกิน 
                ความจ าเป็น 
   
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนา  ตามภารกิจหลัก  ๔  ด้าน  ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  จัดให้มีการวางผังระบบ  สาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลครอบคลุมทุกด้าน  เช่น  
ถนนสาธารณะ  คลอง  และร ารางระบายน้ า  การจัดส่งน้ าสะอาดให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบล 
 ๑.๒  ก าหนดแผนการลงทุนและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยประมาณการงบลงทุนตามแผน   
๕  ปี  ก าหนดบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโครงการต่างๆ  อาทิ ผู้ประกอบการ
นักการเมืองท้องถิ่น  และชาวบ้านทั่วไป 
 ๑.๓  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในระยะสั้น  และระยะยาวตามแผนประจ าปีและแผน ๕  ปี 
๒.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จัดให้มีกลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  และ
หาแหล่งผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งหาแหล่งการตลาด 
 ๒.๒  ก าหนดแนวทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  อาทิเช่น สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 
 ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อโดยการต้ังคณะกรรมการขึ้นด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 
๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑  ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นด าเนินการส ารวจและวางมาตรการในการจัดระเบียบชุมชน  
และสังคม  
 ๓.๒  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย  รวมทั้งการจัดให้มีอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน 



 ๑๔ 

๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยการและการท่องเท่ียว 
 ๔.๑  ก าหนดแผนงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จัดหางบประมาณด าเนินการ 
 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในเชิงพาณิชยกรรม 
 ๔.๓  ด าเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 

…………………………………………. 
 
 



๑๕

ส่วนที่ ๕
บญัชีโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืง- ๒๒ ๗,๙๑๒,๐๐๐ ๓ ๘๔๘,๐๐๐ ๒ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗ ๑๖,๒๖๐,๐๐๐
                    การบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสวัสดกิาร ๑๗ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๖,๐๐๐ ๒๐ ๓,๔๑๖,๐๐๐
                    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา  ๒๔ ๒๔,๒๑๖,๐๐๐ ๘ ๑๔,๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๗,๓๕๐,๐๐๐ ๓๘ ๔๕,๖๘๖,๐๐๐
                    ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข  ๑๙ ๑,๔๕๗,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๙,๔๗๔,๐๐๐ ๒๕ ๑๑,๑๓๑,๐๐๐
                    กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้าง ๖๑ ๖๗,๒๐๕,๕๐๐ ๓๔ ๓๑,๘๒๘,๔๐๐ ๖๙ ๑๓๐,๔๔๗,๐๐๐ ๑๖๔ ๒๒๙,๔๘๐,๙๐๐
                    พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่๖  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ๒๕๒,๗๐๐ ๔ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๘๒,๗๐๐

รวมทัง้สิ้น ๑๔๖ ๑๐๔,๑๙๓,๒๐๐ ๕๒ ๔๗,๖๒๖,๔๐๐ ๘๖ ๑๕๔,๙๓๗,๐๐๐ ๒๘๔ ๓๐๖,๗๕๖,๖๐๐

ปี  ๒๕๖๐ รวม  ๓  ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จังหวัดสมทุรสาคร

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙

๑๖



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืง -การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที ่ ๑  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรพัฒนา ๑๖ ๗,๕๖๒,๐๐๐ ๓ ๘๔๘,๐๐๐ ๒ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๕,๙๑๐,๐๐๐
ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖ ๓๕๐,๐๐๐ - - - - ๖ ๓๕๐,๐๐๐

รวม ๒๒ ๗,๙๑๒,๐๐๐ ๓ ๘๔๘,๐๐๐ ๒ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗ ๑๖,๒๖๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสวัสดกิารสังคมและ
    ความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่๑  การรักษาความสงบเรียบร้อยของ ๔ ๑๙๐,๐๐๐ - - - - ๔ ๑๙๐,๐๐๐
ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที ่๒  การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๔๐๐,๐๐๐
แนวทางการพัฒนาที ่๓  การบริหารการจัดการด้านสังคม ๘ ๒,๕๑๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๖,๐๐๐ ๑๐ ๒,๕๗๖,๐๐๐
สงเคราะห์ และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที ่๔  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - ๔ ๒๕๐,๐๐๐

รวม ๑๗ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๖,๐๐๐ ๒๐ ๓,๔๑๖,๐๐๐

ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ รวม  ๓  ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จังหวัดสมทุรสาคร
ปี  ๒๕๕๘

๑๗



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
    วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที ่ ๑  การบริหารจัดองค์กรการศึกษาและ ๗ ๗,๖๘๐,๐๐๐ ๑ ๔๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๘,๒๓๐,๐๐๐
องค์ความรู้
แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาส่ือ ๑๔ ๑๖,๐๘๖,๐๐๐ ๗ ๑๓,๖๗๐,๐๐๐ ๓ ๗,๒๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๓๗,๐๐๖,๐๐๐
การเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาที ่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา  ๓ ๔๕๐,๐๐๐ - - - - ๓ ๔๕๐,๐๐๐
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม ๒๔ ๒๔,๒๑๖,๐๐๐ ๘ ๑๔,๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๗,๓๕๐,๐๐๐ ๓๘ ๔๕,๖๘๖,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที ่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรและ ๔ ๖๒๐,๐๐๐ - - - - ๔ ๖๒๐,๐๐๐
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  การป้องกันสุขภาพท้องถิ่น ๑๐ ๓๕๗,๐๐๐ - - ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๙๗,๐๐๐
แนวทางการพัฒนาที ่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ๕ ๔๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๙,๔๓๔,๐๐๐ ๙ ๑๐,๑๑๔,๐๐๐
เพือ่สู่ความเป็นเลิศ

รวม ๑๙ ๑,๔๕๗,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๙,๔๗๔,๐๐๐ ๒๕ ๑๑,๑๓๑,๐๐๐

๑๘

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ รวม  ๓  ปี



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที ่ ๑  การศึกษา  พัฒนาและปรับปรุง ๔๒ ๔๘,๔๔๗,๕๐๐ ๑๙ ๑๑,๙๘๒,๔๐๐ ๔๓ ๔๑,๖๖๕,๐๐๐ ๑๐๔ ๑๐๒,๐๙๔,๙๐๐
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  การก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุง - - ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๓,๒๐๐,๐๐๐
รักษาระบบประปา
แนวทางการพัฒนาที ่ ๓  การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ ๙ ๑๐,๘๕๐,๐๐๐
บ ารุงรักษาไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที ่ ๔  การจัดให้มีสถานทีผั่กผ่อนส าหรับ - - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐
คนเดินทาง
แนวทางการพัฒนาที ่ ๕  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากร ๕ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๓ ๖๒,๐๐๐ ๔ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๕,๖๑๒,๐๐๐
ธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาที ่ ๖  การบริหารจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม ๑๓ ๑๓,๙๒๘,๐๐๐ ๗ ๑๘,๒๘๔,๐๐๐ ๑๓ ๗๔,๕๑๒,๐๐๐ ๓๓ ๑๐๖,๗๒๔,๐๐๐
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม ๖๑ ๖๗,๒๐๕,๕๐๐ ๓๔ ๓๑,๘๒๘,๔๐๐ ๖๙ ๑๓๐,๔๔๗,๐๐๐ ๑๖๔ ๒๒๙,๔๘๐,๙๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ที ่๖  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที ่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบ ๒ ๒๒๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๖ ๓๔๐,๐๐๐
อาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  ส่งเสริมด้านการตลาดของ ๑ ๓๒,๗๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๔๒,๗๐๐
สินค้าในต าบล  เพือ่เพิม่รายได้และโอกาสแก่ประชาชน

รวม ๓ ๒๕๒,๗๐๐ ๔ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๘๒,๗๐๐
รวมทัง้สิ้น ๑๔๖ ๑๐๔,๑๙๓,๒๐๐ ๕๒ ๔๗,๖๒๖,๔๐๐ ๘๖ ๑๕๔,๙๓๗,๐๐๐ ๒๘๔ ๓๐๖,๗๕๖,๖๐๐

๑๙

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ รวม  ๓  ปี



 

 ๒๐ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรัด   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวดัสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
   ๑.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  และการบริหารจัดการองค์กร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนด้านการฝกึอบรม
และศึกษาดูงานต่างๆ  แก ่
คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
และผู้น าชุมชน  อสม. ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานของสมาชิกสภา  คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 

สนับสนุนการฝึกอบรม/ 
การจัดฝึกอบรมทั้งที่ อบต.
ด าเนินการเองหรือส่ง
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่น 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

๒. 
 

โครงการจัดการฝึกอบรมและ
สัมมนาในด้านการศึกษา  แก่
คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ผู้น าชุมชน และคกก.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดการฝึกอบรมและสัมมนา
ในด้านการศึกษา  ทั้งที่ 
อบต. ด าเนินการเองหรือส่ง
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่น 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

๓. 
 

โครงการสนับสนุนด้านการ 
ศึกษาแก่คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริมโอกาสทาง 
การศึกษาให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

สนับสนุนทุนการศึกษา 
ต่อระดับปริญญาตรี / โท 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 



 

 ๒๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน  
และวัสดุอื่น ๆ   ทุกประเภท    

เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ทันต่อเหตุการณ์ และ 
เทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุส านักงาน  
หรือวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน
และครุภัณฑ์อื่น ๆ   ทุกประเภท    

เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ทันต่อเหตุการณ์ และ 
เทคโนโลยี 

จัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน/หรือครุภัณฑ์
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

๖. โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นของ 
อบต. 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่นของ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

๗. โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ 
อบต. 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ อบต. 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

๘. โครงการประกันภัยรถราชการ เพื่อให้เกิดสิทธิการคุ้มครอง
รถราชการ 

รถราชการของ 
อบต.บางโทรัด ทุกคัน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีการคุ้มครอง 
รถราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๙. โครงการสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 
 

เพื่อสมทบกองทุนประกันภัย
สังคมแก่พนักงานจ้าง 

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส านักงานปลัด 

 
 



 

 ๒๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หนว่ยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐. โครงการสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้า 
ราชการส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

๑๑. โครงการจัดอัตราก าลังให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ 

เพื่อจัดหาอัตราก าลังให้
เพียงพอต่อการบริหาร 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๑๒. โครงการแก้ไขปัญหาจ าเป็น
เร่งด่วน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เร่งด่วน 

เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ในพื้นที่ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การแก้ไขปัญหา
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

๑๓. โครงการประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง 
 

เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ  
เป็นขวัญก าลังใจแก่ 
พนักงาน 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้าง 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๔. โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 
อเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโทรัด หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและ
ท างานบริการประชาชน 

ก่อสร้างอาคาร  คสล. ๒ 
ชั้น  จ านวน  ๑  หลัง   
ตามแบบ  อบต. ก าหนด 

- - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นห้อง 
ประชุมและบริการ 
ประชาชน 

กองช่าง 

๑๕. โครงการ วันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
งานท้องถิ่นและประโยชน์
ของการกระจายอ านาจ 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งาน
ท้องถิ่นไทย 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



 

 ๒๓ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๖. โครงการวางและปรับปรุง 
ผังเมืองรวม 

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของ 
ผังชุมชน 

ผังเมืองรวม จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อสามารถใช้งานด้าน
พื้นฐานอย่างครอบคลุม 

กองช่าง 

๑๗. โครงการค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดที่ดินเพื่อใช้ในกิจการ
ของ อบต. 

รังวัดที่ดิน จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรังวัดที่ดิน เพื่อใช้
ในกิจการของ อบต. 

กองช่าง 

๑๘ โครงการจ้างที่ปรึกษาและสถาบัน
ที่เป็นกลาง 

เพื่อเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก อปท. 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
และสถาบันที่เป็นกลาง 

ส านักงานปลัด 

๑๙ โครงการก่อสร้างอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของ อบต.บางโทรัด หมู่ที่ ๖ 

เพื่ อใช้ เป็นสถานที่ บ ริการ
ประชาชน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล.  
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ หลัง ตามแบบ  
อบต. ก าหนด 

๑,๑๕๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพื่อใช้เป็นสถานที่
บริการประชาชน 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างอาคารงาน
ประปา ของ อบต.บางโทรัด  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชน ด้านงานประปา 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล.  
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ หลัง ตามแบบ  
อบต. ก าหนด 

- ๖๔๘,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อใช้เป็นสถานที่
บริการประชาชน 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างสถานที่ล้างรถ 
ของ อบต.บางโทรัด หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ล้าง
รถยนต์ของ อบต.บางโทรัด 

รายละเอียดตามแบบ  
อบต. ก าหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ 
บริการประชาชน 

กองช่าง 

 



 

 ๒๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
 ๑.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                               

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของ
งบประมาณ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนา ฯ 
( ประชาคมหมู่บ้าน ) 
 
 
 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มี
ความเหมาะสมถูกต้อง 
สะท้อนปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้
ดีที่สุด 

จัดประชาคมหมู่บ้าน 
ในการจัดท าแผน 
พัฒนาของต าบลบางโทรัด 
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
ได้ช่วยแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
หมู่บ้าน ,ได้พบปะ 
สมาชิกและพนักงาน 

ส านักงานปลัด 

๒. โครงการสนับสนุน / ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนาง 
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 
 

เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕  ธ.ค. 
และ  ๑๒  ส.ค.  ของทุกป ี
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้เข้าร่วม
ถวายความจงรักภักดี
ต่อพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ส านักงานปลัด 

๓. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 

เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบรมวงศานุวงษ์ 

เพื่อถวายความจงรักภักดี 
ต่อพระบรมวงศานุวงษ์ 
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้เข้าร่วม
ถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบรมวงศา- 
นุวงษ์ 

ส านักงานปลัด 



 

 ๒๕ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔. โครงการจัดกิจกรรมตามแนว 
พระราชด ารัส 

เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบรมวงศานุวงษ์ 

จัดกิจกรรมตามแนว 
พระราชด ารัสในเขตพื้นที่
ต าบลบางโทรัด 
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - คณะผู้บริหาร/ส.อบต.  
พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนได้เข้าร่วมถวาย
ความจงรักภักดีต่อพระ
บรมวงศานุวงษ์ 

ส านักงานปลัด 

๕. โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบรมวงศานุวงษ์ 

เพื่อถวายความจงรักภักดี 
ต่อพระบรมวงศานุวงษ์ 
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้เข้าร่วมถวาย
ความจงรักภักดีต่อ 
พระบรมวงศานุวงษ์ 

ส านักงานปลัด 

๖. โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม 
นโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
สมุทรสาคร 

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลและจังหวัด
สมุทรสาคร 

จัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
จังหวัดสมุทรสาครในเขต
พื้นที่ต าบลบางโทรัด 
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  
ตามนโยบายของ 
รัฐบาลและจังหวัด
สมุทรสาคร 

ส านักงานปลัด 

 



 ๒๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น                                           

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรม อปพร.หรือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในด้านการป้องกันภัย 

จัดฝึกอบรมโดย อบต. 
ด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
ศูนย์ อปพร. เมืองสมุทรสาคร 
เข้าร่วม จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัย 

ส านักงานปลัด 

๒. โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการรักษาความ
ปลอดภัยทางถนน จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักงานปลัด 

๓. อุดหนุนศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด
สมุทรสาคร 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการรักษาความ
ปลอดภัยทางถนน จ านวน 
๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักงานปลัด 

๔. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
อปพร. ที่ได้รับค าสั่งจาก อบต.
บางโทรัด ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการรักษาความ
ปลอดภัยทางถนน จ านวน 
๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักงานปลัด 

         

 
 



 ๒๗ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๒.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดท าป้ายชื่อซอยทางแยก
และถนน 
 

เพ่ือสามารถแจ้งชื่อซอย-
ทางแยกและถนนได้
ถูกต้อง 

จัดท าป้ายให้ครบทุก
หมู่บ้าน จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ติดตั้งป้ายชื่อซอย 
ทางแยกและถนน
ครบทุกหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒. โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือสอดส่องความ
ปลอดภัยในการดูแลชีวิต
และทรัพย์สิน 

โดยติดตั้งกล้อง CCTV  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ลดอาชญากรรม 
ในจุดเสี่ยง 

ส านักงานปลัด/
งบพัฒนาจังหวัด 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๒.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส               

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ /เด็ก/ผู้ป่วยเอดส์/ 
และผู้ด้อยโอกาส 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
เด็ก  ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ  ผู้สูงอายุ เด็ก  ผู้ป่วย 
เอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  
เด็ก  ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาส   
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลดั/เงิน

อุดหนุนจาก
รัฐบาล 

 
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือลดการเกิดโรคที่
ป้องกันได้ เช่น โรค 
หัวใจ, โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 

ชมรมผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้สูงอายุได้รับการ 
ตรวจร่างกายอย่าง 
สม่ าเสมอ 

กองสาธารณสขุฯ 

๓. โครงการคืนความสดใสให้
ผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมองเห็นชัดเจน 
มีความสุขในการใช้ชีวิต 

สนับสนุนแว่นสายตาให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ผู้สูงอายุมีความสุข
กายและใจ และ 
ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กองสาธารณสขุฯ 

๔. โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน (อผส.) 

สร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

- - ๓๖,๐๐๐ 
 อบต. 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพอย่าง
ใกล้ชิด 

ส านักงานปลดั 

๕. อุดหนุนกาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
ของกาชาดจังหวัด 
สมุทรสาคร 

สนับสนุนงบประมาณใช้ 
ในการสังคมสงเคราะห์ 
 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้ประสบภัยและ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ 
การช่วยเหลือ 

ส านักงานปลดั 



 ๒๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖. โครงการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เยาวชน สตร ี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 
๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ส านักงานปลดั 

๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
บางโทรัด  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลบางโทรัด 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบางโทรัด 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักงานปลดั 

๘. อุดหนุนให้แก่องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล  องค์กรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย  
ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ของรัฐ 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
ขององค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศลหรือ
องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย 

สนับสนุนงบประมาณใช้ 
ในองค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล หรือองค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย 

๙๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและ
ส่วนรวม 

ส านักงานปลดั 

๙. โครงการด าเนินกิจกรรมใน   
ศูนย์  ๓  วัย  สานสายใยรัก 
 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
กิจกรรมศูนย์ ๓ วัย สาน
สายใยรักแห่งครอบครัว 

จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
ศูนย์  ๓  วัย จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกช่วงวัย 

กองการศึกษาฯ 

๑๐. โครงการต าบลนมแม่เพ่ือ
สายใยรักแห่งครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ 

ด าเนินงานตามโครงการ
ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรัก
แห่งครอบครัวต าบล 
บางโทรัด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือเด็กเล็กของ
ต าบลบางโทรัด
สุขภาพดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

         



 ๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๒.๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔     การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการบ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดได้มี
โอกาสในการบ าบัดรักษา
ให้หายขาด   

จัดฝึกอบรม  จัดแข่งขัน
กีฬาและส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนร่วมกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

๒. โครงการป้องกันและต่อต้าน 
ยาเสพติด  

เพ่ือใช้ในการป้องกัน
ประชาชนจากยาเสพติด 

๑.โครงการอบรมให้ความรู้  
สู้ภัยยาสพติด 
๒.เด็กนักเรียนและเยาวชน
ร่วมใจป้องกันและเฝ้าระวัง
ยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการป้องกัน
ยาเสพติด  

ส านักงานปลดั/
กอง

การศึกษา 

๓. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติ ด อ า เภ อ เมื อ ง
สมุทรสาคร 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และ
ศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสมุทรสาคร 

๑๕ ต าบล  ๑๑๖ หมู่บ้าน 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - หมู่บ้าน/ชุมชน มี 
ความเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดได้อย่าง 
ยั่งยืน 

ส านักงานปลดั 
 

๔. โครงการเข้ าค่ ายฝึกอบรมสร้ าง
เครือข่ายป้องกันยาเสพติด 

เพ่ือใช้ในการป้องกัน
ประชาชนจากยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณใน 
จัดการฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายป้องกันยาเสพติด 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการป้องกัน
ยาเสพติด  

ส านักงานปลดั 



 ๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
๓.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การบริหารจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                     

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจ าที่
ท าการ อบต. และหมู่บ้าน 
 

เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือ
หนังสืออ่ืนๆ 

๙๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - -  ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส านักงานปลัด 

๒. โครงการจัดตั้งคลังสมองของชุมชน 
 
 

เพ่ือให้ชุมชนได้รับความ 
รู้จากผู้มีประสบการณ์ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ประชาชนหมู่ที่ ๑ – ๑๐  
จ านวน  ๑  ชมรม 

 -  - ๑๐,๐๐๐ 
อบต.  

ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๓. โครงการปรับปรุงพื้นที ่อบต. 
หลังเดิมให้เป็นศูนย์ข้อมูลทาง 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้ 

ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา 
จ านวน  ๑  แห่ง ใช้
ศึกษาหมู่ที่ ๑ – ๑๐   

- - ๕๐,๐๐๐
อบต. 

ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

๔. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และ 
ซ่อมแซมต่อเติมศาลาประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน มีสถาน 
ที่ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

โดยต่อเติมหลังคา 
โครงเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร  ยาว ๑๗.๗๐ เมตร  

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

- 
 
 

เป็นสถานที่ส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีใช้
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส. 

 
๕. โครงการจัดท าเอกสารหรือสื่อ

ประชาสัมพันธ์ งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพ่ือเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์งานของ อบต. 
ให้ปะชาชนได้รับทราบ 

จัดท าเอกสารเผยแพร่
ผลงานของ อบต. 
หมู่ที่ ๑ – ๑๐   

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

ส านักงานปลัด 

 
 
 



 ๓๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมเสียง
ตามสายแบบไร้สายและหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งเครื่องเสียงครบ 
ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑–๑๐  
 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชนได้รับ 
ทราบข่าวสารอย่าง 
รวดเร็วและท่ัวถึง 

กองช่าง 

๗. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บริเวณ 
ที่ท าการ อบต.บางโทรัด 

เพ่ือสะดวกในการบริการ 
ให้ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
มายังที่ท าการ อบต. 
บางโทรัด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือสะดวกในการ
บริการให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

๘. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ 
งานด้านวิชาการด้าน 
การเกษตร 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ 
ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑–๑๐   

- - ๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ 
ทราบข่าวสารอย่าง 
รวดเร็วและท่ัวถึง 

กองช่าง 

๙. โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ทุก
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ อบต.บางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทุกระดับ 

ก่อสร้างห้องศูนย์การ
เรียนรู้ 

- ๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๐. อุดหนุนอัตราครูจ้างสอนให้โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางโทรัด 

เพ่ือด าเนินการจ้างครูจ้าง
สอน 

โรงเรียนในพ้ืนที่ จ านวน 
๖ โรงเรียน 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เยาวชนได้รับความรู้
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ ต าบลบางโทรัด 

เพ่ือใช้จัดกิจกรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

โดยก่อสร้างอาคารชนิด 
คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 
๓๕.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของประชาชน 

กองช่าง/ 

อบจ. 

 



 ๓๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

๓.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน 
ต าบลบางโทรัด 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
เด็กเล็ก 

โดยปรับปรุงสนามเด็กเล่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน 
ต าบลบางโทรัด 

- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองช่าง 

๒. โครงการสร้างรั้ว คสล.  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ ๔   

เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ระยะทางยาว ๑๕๒.๐๐ ม. 
พร้อมประตู 

- 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันอันตรายจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์ ชั้นเดียว หมู่ที่ ๔ 
บริเวณโรงเรียนวัดบางน้ าวน 
 

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ที่ ๔ 
มีสถานที่ในการจัด 
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 
ชั้นเดียวขนาดกว้าง  
๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เป็นสถานที่ส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีใช้
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส. 

๔. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณโรงเรียน 
วัดเกตุมดีฯ หมู่ที๖่ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชน มีสถาน 
ที่ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 
ชั้นเดียวขนาดกว้าง  
๒๐.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๗,๗๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เป็นสถานที่ส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีใช้
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส. 

๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
๓ ชั้น  หมู่ที ่๖ บริเวณโรงเรียน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม 
 

เพ่ือส่งเสริมการเรียน 
การสอน 

โดยก่อสร้างอาคารเรียน  
ขนาด ๘ ห้องเรียน ๓ ชั้น 
ใต้ถุนโล่ง จ านวน ๑ หลัง  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กนักเรียนมีสถานที่
ส าหรับเรียนหนังสือ 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 



 ๓๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

         
๖. โครงการก่อสร้างอาคาร

หอประชุมโรงเรียนเมือง
สมุทรสาคร  หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ที่ ๗ 
มีสถานที่ในการจัดกิจ 
กรรมของหมู่บ้าน 

โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 
ชั้นเดียวขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ 
ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. จ านวน 
๑ หลัง ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เป็นสถานที่
ส าหรับประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ประสาน
แผน อบจ. 

พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙ 

๗. โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
อาคารสถานศึกษาก่อน
วัยเรียน  

โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร 
จ านวน ๕ หลัง  
หมู่ที่ ๑,๔,๖,๗,๑๐ 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 
 

- 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานทีเ่รียนที่ดี 
 

กองช่าง 

๘. 
 

โครงการยกระดับพ้ืนศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ที่ ๒ 
มีสถานที่ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์ 

โดยเทพ้ืน คสล. ขนาดกว้าง 
๖.๕๐ เมตร ยาว ๕.๗๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๔๙.๐๐ ตร.เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

๕๐,๐๐๐ - - ป้องกันน้ าท่วมขัง
ศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์ 

กองช่าง 

 



 ๓๕ 

 

ที ่ โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในต าบลบางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
อาคารสถานศึกษาก่อน
วัยเรียน  

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ ๑,๔,๖,๗,๑๐ จ านวน 
๕ หลัง  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - 
 
 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานที่ดี 
 
 

กองช่าง 

๑๐. โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือให้สถานศึกษามี 
สุขอนามัย 

ด าเนินการก่อสร้างอ่างล้าง
มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐,๐๐๐
อบต. 

- เพ่ือให้สถานศึกษามี 
สุขอนามัยที่ดี 

กองช่าง 

๑๑. โครงการสร้างลานซัก-ล้างบริเวณ
โรงเรียนวัดเกตุมฯ  หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสถานที่
ท าความสะอาดร่างกาย 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม.  
ยาว๒๕.๐๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐
อบต. 

- เด็กนักเรียนมีสถานที่ 
ล้างหน้า / ล้างมือ 

กองช่าง 

๑๒. โครงการปรับปรุงให้มีน้ าดื่มท่ีสะอาด
ได้มาตรฐานส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาน้ าดื่มท่ีสะอาด
ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ 

-  ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - นักเรียนมีน้ าสะอาด
และถูกสุขอนามัย 

กองสาธารณสขุฯ 

๑๓. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อ
ทางการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต าบลบางโทรัด 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาตั้งแต่การศึกษา
ก่อนวัยเรียน ถึงระดับการ 
ศึกษาภาคบังคับ 

จัดซื้อ / จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อทางการศึกษา อุปกรณ์
สนามเด็กเล็กในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กก่อนวัยเรียนและ 
เด็กนักเรียนในสถาน 
ศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อการเรียนที่
เพียงพอ 

กองการศกึษาฯ 

         
 
 



 ๓๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๔. โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและในเขตพ้ืนที่ อบต. 
บางโทรัด 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่าง 
กายท่ีแข็งแรง และได้รับ 
สารอาหารที่ครบถ้วน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) แก่
สถานศึกษาในพ้ืนที่ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กนักเรียนมีพัฒนา 
การด้านร่างกายและสมอง 

กองการศกึษาฯ/
เงินอดุหนุนรฐั 

๑๕. โครงการอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
อบต.บางโทรัด 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่าง 
กายท่ีแข็งแรงเจริญเติบโตสม
กับวัย  

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) แก่ศูนย์เด็ก
เล็ก 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กเลก็มีพัฒนา 
การด้านร่างกายและสมอง 

กองการศกึษาฯ/
เงินอดุหนุนรฐั 

 

๑๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  เจริญเติบโต
สมกับวัย 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กนักเรียนมีพัฒนา 
การด้านร่างกายท่ีเหมาะสม
กับวัยไม่เกิดโรคขาด
สารอาหาร 

กองการศกึษาฯ/
เงินอดุหนุนรฐั 

 

๑๗. โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
บางโทรัด 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  เจริญเติบโต
สมกับวัย 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์เด็กเล็ก 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กนักเรียนมีพัฒนา 
การด้านร่างกายท่ีเหมาะสม
กับวัยไม่เกิดโรคขาด
สารอาหาร 

กองการศึกษาฯ/
เงินอดุหนุนรฐั 

 

๑๘. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ครูผู้ดูแลเด็กมีพัฒนาการ
สอนที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

         
  
 
 
 



 ๓๗ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๙. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็น
แหล่งเรียนรู้และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๑๐๐,๐๐๐
อบต. 

 
 
 

- - เด็กเล็กมีพัฒนาการ 
ที่ดเีพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ส านักงานปลัด 

๒๐. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
ต าบลบางโทรัด  
หมู่ที่ ๑,๔,๖,๗,๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การบริหารแบบมี
ศักยภาพ 

กองการศึกษาฯ 

๒๑. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
ฝึกทักษะ การด ารงชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลบางโทรัด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

นักเรียนสามารถปรับ
พฤติกรรมของตัวเอง 
ให้เข้ากับเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 

ส านักงานปลัด 

๒๒. 
 

โครงการจัดงานวันเด็กของ  
อบต.บางโทรัด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กของ อบต. 

เยาวชนในพื้นท่ี  
ต.บางโทรัด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนได้มี
พัฒนาการทางร่างกาย 

กองการศึกษาฯ 

๒๓. โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย เพ่ือพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ให้แก่เด็ก 

เด็กมีแรงจูงใจและน ามา
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไป 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กมีแรงจูงใจและ
น ามาพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

๒๔. โครงการอบรมการใช้ภาษาสู่
อาเซียน 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ภาษาต่างประเทศ     

ประชาชนมีส่วนแบ่งใน 
การแข่งขันของตลาด AEC 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การประกอบอาชีพใน
ตลาด AEC 

กองการศึกษาฯ 

 
 



 ๓๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
๓.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของ
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน
สงกรานต์เพื่อรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 
 
 

เพ่ือสืบทอดประเพณี
สงกรานต์ให้ด ารงอยู่และ
ส่งเสริมให้เกิดความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ
หรือผู้มีพระคุณ 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ / 
วันผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เกิดความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และเสริมสร้างความ 
รู้สึกท่ีดีต่อกันในสังคม 

กองการศึกษาฯ 

๒. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
บางโทรัด 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน 
งานสภาวัฒนธรรมต าบล 
บางโทรัด 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงาน หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เสริมสร้างความรู้สึก 
ที่ดีต่อกันในสังคม 

กองการศึกษาฯ 

๓. โครงการจัดกิจกรรมด้านศาสนางาน
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ  หรือ
ร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทย 

จัดกิจกรรมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ จ านวน  
หมู่ที่ ๑-๑๐  

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

 



 ๓๙ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ  
๔.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข          

                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 
หมู่บ้านละ  ๑  ชมรม 
 
 

เพ่ือสร้างเครือข่ายของ
ประชาชนและแนะน าให้
ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพกายและใจ 

จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 
หมู่ที่ ๑-๑๐ หมู่บ้านละ   
๑  ชมรม 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีสถานที่
ร่วมกันออกก าลังกาย 

กองสาธารณสุขฯ 

๒. โครงการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนโครงการ 
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (เฉพาะ ๕๐%) 

จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขฯ 
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

๓. โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมสาธารณสุข 
มูลฐาน 

จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมี
เครือข่ายสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

๔. โครงการจัดประชุมวิชาการ  
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน  
 และการประชุมเครือข่ายระบบ 
สุขภาพระดับต าบลเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 อสม. พร้อมศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐานระบบ
สุขภาพต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าที่และอสม. จ านวน 
๑๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมี
เครือข่ายสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



 ๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ  
                             ๔.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     การป้องกัน  ควบคุม  และบ าบัดโรค                          
                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
โรคเอดส์ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการติด 
โรคเอดส์ 

อบต.จัดกิจกรรมรณรงค์ 
การป้องกันโรคเอดส์ 
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนให้ความ 
ส าคัญและตระหนัก 
ถึงภัยของโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุขฯ 

๒. โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การป้องกันโรค 
 

เพ่ือให้ประชาชนตื่นตัวใน
การป้องกันโรค 

ป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชนทราบการ
ป้องกันโรค หมู่ที่ ๑-๑๐ 

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนให้รับทราบ
การป้องกันโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุขฯ 

๓. โครงการโรงอาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและ
สถานประกอบการมีโรง
อาหารปราศจากแมลงน า
โรคและการสะสมของ
ไขมันในท่อระบายน้ า 
 

โรงอาหารทุกโรงเรียนและ
สถานประกอบการได้รับ
การเฝ้าระวังอย่าง
สม่ าเสมอ หมู่ที่ ๑-๑๐ 

- - ๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

อาหารในโรงเรียน
และสถาน
ประกอบการ 
สะอาดและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการ 

กองสาธารณสุขฯ 

๔. โครงการส้วมสาธารณะคุณภาพ 
 
 

การเฝ้าระวังให้ส้วม
สาธารณะมีความสะอาด
เพ่ือความปลอดภัยกับผู้ใช้
ส้วมสาธารณะ  

เพ่ือส้วมสาธารณะในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ส้วมสาธารณะมีความ
สะอาดเพ่ือความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้ส้วม
สาธารณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

 



 ๔๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕. โครงการสุขาภิบาลอาหาร การจัดระบบสถานที่
จ าหน่ายอาหารเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคและ
ผู้ขายต้องปราศจาก
โรคติดต่อ 

แหล่งจ าหน่ายอาหารใน
พ้ืนที่ของ อบต. 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - แหล่งจ าหน่ายอาหาร
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

๖. โครงการลดอุบัติจากการประกอบ
อาชีพ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
การป้องกันมิให้เกิดการ
เจ็บป่วยจากการท างาน 

ประชาชนในต าบล 
บางโทรัด จ านวน  
๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - การลดอุบัติเหตุจาก
การท างาน 

กองสาธารณสุขฯ 

๗. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้ความรู้กับ อสม. และ
ประชาชนให้ทราบสาเหตุ
การเกิดโรคและวิธีป้องกัน
โรคไข้หวัดนก 

จัดการอบรมเพ่ิมความรู้
และการป้องกันไข้หวัดนก 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดจ านวนผู้ติดต่อโรค
ไข้หวัดนก 

กองสาธารณสุขฯ 

๘. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือครอบคลุมแหล่งเพาะ
พันธ์ลูกน้ ายุงลายและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
ปลอดโปร่ง 

จัดการอบรมเพ่ิมความรู้
และการป้องกัน
ไขเ้ลือดออก 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดจ านวนผู้ติดต่อ 
โรคไขเ้ลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

๙. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุนัขให้ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดการอบรมเพ่ิมความรู้
และการป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดจ านวนผู้ติดต่อ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 

 



 ๔๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคมือเท้าปาก 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนและจัด
สภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขาภิบาล 

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรค 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดจ านวนผู้ติดต่อโรค
มือเท้าปาก 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๑ โครงการควบคุมและเฝ้าระวัง 
โรคอุจจาระร่วง 

เพ่ือการฝึกอบรมทีมงาน
ป้องกันและควบคุมโรคใน
หมู่บ้านโดยมี อสม. เป็น
แกนน า 

ประชาชนในต าบล 
บางโทรัด จ านวน  
๑๐ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ชุมชนปลอดโรค กองสาธารณสุขฯ 

๑๒ โครงการตรวจคุณภาพน้ าดื่ม เพ่ือควบคุมสถานที่ผลิต
บรรจุและจ าหน่ายน้ าดื่ม 
ที่ปลอดภัย 

ประชาชนต าบลบางโทรัด
มีน้ าดื่มท่ีสะอาดปลอดภัย
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีน้ าดื่มท่ีสะอาด
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ  
          ๔.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ                                      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา และ 
ลานกีฬา ในเขตต าบลบางโทรัด  

เพ่ือให้มีสถานที่
ส าหรับเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา และลานกีฬา ในเขต
ต าบลบางโทรัด ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ 
๑. ลานกีฬาบริเวณโรงเรียนวัดคลองซื่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
หมู่ที่ ๖ 

- 
 

- 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
. 

-เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีสถานที่เล่น 

กองช่าง/ 
อบจ./สส.-
งบพัฒนา

จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 

   ๒. สนามกีฬาบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
โดยก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง 
๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

     

   ๓. ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติฯ หมู่ที่ ๖  ต าบลบางโทรัด  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 

     

         

 



 ๔๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓   
ต.บางโทรัด บริเวณสถานีต ารวจ
ต าบลบางโทรัด  

เพ่ือให้มีสถานที่
ส าหรับเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย 

โดยก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๓๘.๐๐  
เมตร  ลึก ๒๒.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

- 
 

- ๕,๔๓๔,๐๐๐ 
อบต. 

เด็กและเยาวชน
มีสถานที่เล่นกีฬา
และออกก าลัง
กายท่ีเพียงพอ 

ประสาน
แผน อบจ. 
 ปี ๒๕๕๗-

๒๕๕๙ 
๓. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ใน

เขตต าบลบางโทรัด 
-เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 

ปรับปรุงสนามกีฬา ในเขตต าบล 
บางโทรัด ดังนี้ 
๑. ซ่อมแซมโครงหลังคาสนามกีฬา
อเนกประสงค์โรงเรียนเมืองฯ หมู่ที่ ๗ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

-เด็ก และ
เยาวชนมีสถานที่
เล่นกีฬาและออก 
ก าลังกายที่ 

กองการศึกษาฯ 

   ๒. สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร  
หมู่ที่ ๗ 
๓. สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางพลี หมู่ที่ ๑๐ 

   
 
 

เพียงพอ  
 
 

๔.  โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

เพ่ือให้เด็กและ
คนชราได้มีโอกาส
ใช้ประโยชน์เพื่อ
สุขภาพ จัด
กิจกรรมต่างๆ  

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้  หมู่ที่ ๑-๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและคน
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

๕. โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก หมู่ที่ ๑,๔,๖,๗,๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 



 ๔๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
กีฬาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่   
ต.บางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กและเยาวชนออกก าลัง 
กายเพ่ิมมากข้ึน หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
 

๗.  อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบลบางโทรัด เพ่ือให้มีการออกก าลัง
กาย และส่งนักกีฬา
เขา้แข่งขันและร่วม
แข่งขันกีฬาฯ 

สนับสนุนกีฬาต าบลบางโทรัด   
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เด็กและเยาวชนมี
การออกก าลังกาย
ที่เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

 

๘. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม 
ที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘  บริเวณบ้านนายเวชยันต์  
รักประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

โดยก่อสร้างหลังคาคุม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- มีประชาชนมา
ออกก าลังกายทุก
ช่วงเวลา 

กองการศึกษาฯ 
 

๙. โครงการกีฬาสมานฉันท์
ปรองดองต าบลบางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. พนักงานต าบล  
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคีในต าบล
บางโทรัด 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. พนักงาน
ต าบล  ผู้น าชุมชน
และประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
 

 

 

 

 

 



 ๔๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
๕.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑     การศึกษา  พัฒนา  และปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุง 
รักษาถนน สะพาน  

       

 ถนน หมู่ที่ ๑        
 ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บริเวณหลังโรงเรียนบ้านคลองซื่อ 
หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถึง
สะพานข้ามคลองศาลา   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้าง ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  ระยะทาง
ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐  
ตร.เมตร  พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทาง  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒.โครงการถนน คสล. สายคลองซื่อ  
ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด เริ่ม
บริเวณบ้านนายสมนึก  ออกประทุม  
ถึงสะพาน คสล. ข้ามคลองพ่อบ้าน 
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว 
๗๕๐.๐๐เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐.๐๐ ตร.เมตร พร้อม 
ลงหินคลุกไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่ก าหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๔๗ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด 
บริเวณถนนคลองซื่อ ซอย ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

- ๑,๐๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๔.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เริ่มตั้งแต่
ถนนพระราม ๒ เชื่อมต่อต าบลหลัก
สามบริเวณสะพาน คสล. หน้าวัด 
คลองซื่อ  หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด 

เพ่ือดูแลรักษาถนนให้มี 
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมผิวจราจร โดยปู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ 
ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ประสาน
แผน อบจ. 
 ปี ๒๕๕๗-

๒๕๕๙ 

 ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ ๑  
ถนนเอกชัยสายเก่าเริ่มตั้งแต่คลอง
ท่าแร้ง  เชื่อมต าบลกาหลงถึง
ทางเข้าวัดธรรมโชติ 
 

เพ่ือดูแลรักษาถนนให้มี 
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมผิวจราจร โดยปู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ 
ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ประสาน
แผน อบจ. 
 ปี ๒๕๕๗-

๒๕๕๙ 

 ๖. โครงการลงหินคลุกถนนซอย๓/๑ 
บริเวณท่ีดินนายบุญล้อม  
ศรหุนะ  หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ที่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. 
หนา ๐.๒๐ ม. ระยะทางยาว 
๖๐.๐๐ ม. ใช้วสัดุหินคลุก
จ านวน  ๓๖ ลบ.ม.  ปรับเกลีย่
เรียบ  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๔๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑   
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณถนน 
วัดคลองซื่อ ถึงบ้านนางบุญเกิด  
มะขามหอม 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกวา้ง 
๐.๕๐ ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทาง 
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนน 
คสล.เชื่อมต่อถนนวัดคลองซื่อเดิม 
ถึงที่ดินนางสารภี อมรรัตน์ปรีชา 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง
ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้านคลองซื่อ ซอย ๖  
หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม 
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 
๐.๕๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

- - ๔,๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 



 ๔๙ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากถนนเอกชัย  ถึงบริเวณบ้าน 
นางทองค า  ค าจะ หมู่ที่ ๑  
ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 
๔๕๐.๐๐ ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 หมู่ที่ ๒        
 ๑๑.โครงการยกระดับถนนและราง

ระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒  ต.บางโทรัด  เริ่มจาก 
คอสะพานบ้านยายตุ่น  ถึงบริเวณ
ถนน คสล.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา  
๐.๑๐ เมตร ระยะทางยาว 
๑๐๖.๐๐ เมตร พร้อมยกราง
ระบายน้ า รายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๒. โครงการยกระดับและขยาย
ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  
ต.บางโทรัด เริ่มจากถนน คสล.เดิม 
ถึงสะพาน คสล. ข้ามคลอง 
บางยี่พาด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๑๒๐.๐๐  ม. พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ  
๐.๕๐ ม. รายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่ก าหนด  

๑๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

         
 
 
 



 ๕๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๑๓.โครงการสร้างถนนทางเท้า
ยกระดับ คสล.หมู่ที่ ๒  เลียบคลอง
สุนัขหอน  เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายสมนึก  จีนสมุทร  ถึงบริเวณ
บ้านนายปรีชา แย้มบุญมี 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๘๐๐.๐๐ 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๑๔. โครงการสร้างถนนทางเท้าเข้า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒  เริ่มจากบริเวณท่ี
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านถึง
บริเวณบ้านนายพนม  กังรวมบุตร 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนกว้าง 
๒.๐๐ ม. หนา   
๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว  
๓๒.๐๐ม. พร้อมไหล่ทาง
กว้างตามสภาพ   ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๓๒,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๑๕. โครงการยกระดับถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากสะพาน คสล. ข้ามคลอง 
สุนัขหอนถึงถนน คสล. ทางแยก 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา   
๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว  
๖๐.๐๐ม. หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๔๐.๐๐ ตร.เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 
๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๒๑๖,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

         
 



 ๕๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๑๖. โครงการขยายถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากสะพาน คสล. ข้ามคลอง 
บางยี่พาด ถึงบ้านนายสมนึก 
จีนสมุทร   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยขยายถนน คสล. ขนาด
กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  
(ท้ังสองข้าง) หนา ๐.๑๕ ม.  
ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๓        
 ๑๗. โครงการยกระดับถนน คสล.

ทางเข้าหมู่บ้าน  ซอย ๓ (ผู้กองพล)
หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยยกระดับถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๒๗๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าทั้ง
สองข้าง  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 
 

๑,๒๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 ๑๘. โครงการปรับปรุงถนนเลียบ
คลองตาจีน หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑,๒๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

         
         



 ๕๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเท้าที่ดินโคกมะตูม หมู่ที่ ๓  
ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๑,๐๒๐,๐๐๐            
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จงัหวัด 
 

 ๒๐. โครงการยกระดับถนนซอย
โรงงานไอซีซี หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนน
กระบัตร-หลักสี่  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๖๒๘,๐๐๐
อบต. 

- - 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 ๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ต่อถนนทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  
เริ่มจากถนน คสล. เดิมถึงที่ดิน
นางบุญชู  เปียสมุทร 
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๓ มีเส้นทางคมนาคม 
ทีส่ะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๖๖,๐๐๐            
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๔        
 ๒๒. โครงการก่อสร้างถนน 

ทางเท้า คสล. บริเวณท้ายซอย
ถนนบ้านท้องคุ้ง  หมู่ที่ ๔ 
ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๔ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว 
๔๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 
 

๒๒,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

         



 ๕๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๓. โครงการยกระดับถนนและ
ขยายถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณ
ถนน คสล.เดิม หลังโบสถ์ ถึงบ้าน
นายบุญช่วย  จันทร์รักษา  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๔  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทางยาว ๒๖๐.๐๐ 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

๘๓๒,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๕        
 ๒๔. โครงการยกระดับทางเข้า

หมู่บ้านบางปลา หมู่ที่ ๕   
ต.บางโทรัด เริ่มจากถนนลูกรังท่ีดิน 
อ.สุรินทร์ ถึงสะพานไม้ข้ามคลอง
บางปลา   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๕  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยลงลูกรัง ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๒๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๕  ต.บางโทรัด บริเวณ 
ทางเข้าปริวาส เริ่มจากถนน คสล. 
วัดบัณฑูรสิงห์ถึงบ้านนางเฉลียว  
นิลน้อยศรี 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๕  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง
ยาว  ๙๐๐.๐๐  ม. หนา 
๐.๔๐ ม. ใช้ลูกรังจ านวน 
๒,๑๖๐ ลบ.เมตร  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒,๒๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

         



 ๕๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณบ้านนายสุรชัย  อรุณนัฎ  
ถึงบ้านนายจัน  คุ้มแผน หมู่ที่ ๕   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๕ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๕๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐            
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ทางเข้าหมู่บ้านนายฉลองภู่สว่าง  
หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้าง คสล. ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว 
๒๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑,๐๕๐.๐๐ ตร.เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๒๘. โครงการยกระดับถนนทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนปลาย
หมู่บ้านบางฝ้าย 

 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๕๕ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

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

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

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

- ๙๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๐. โครงการขยายถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยโรงงานสหการเครื่องเย็น   
หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด  เริ่มจากถนน 
คสล. ปากทางเข้า ถึงบริเวณห้อง
แถวนายพิเชษฐ์ พละเนียม 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖  มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ระยะทางยาว ๓๕๐.๐๐ 
เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาดปาก
รางกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว 
๓๕๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๒,๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๓๑.  โครงการก่อสร้างถนนพ้ืนทาง
ลูกรังผิวจราจรหินคลุกเลียบคลอง
เกตุม หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด  เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.  
หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๐  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนพ้ืนทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ระยะทาง
ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ใช้วัสดุ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๓.๐๐ 
ลบ.เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด      

- ๗๐๔,๐๐๐
อบต. 

- ประชาชนสัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เริ่มจาก 
บริเวณข้างบ้านนายนุกูล ปิ่นต้นวงษ์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

โดยเสริมถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๒๖.๐๐ ม.  
ไหล่ทางตามสภาพ  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๘๙,๔๐๐ 
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไป 
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

 ๓๓. โครงการลงหินคลุกถนน 
สาธารณะ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบริเวณ 
ข้างบ้านนางช่อ  พละเนียม 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 
๖ มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

โดยลงหินคลุกถนนกว้าง 
๓.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.  
ระยะทางยาว ๓๑๐.๐๐ ม.  
ใช้หินคลุกจ านวน ๒๗๙.๐๐ ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๔. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
ซอยบ้านก านันเสนีย์ หมู่ที่  ๖ 
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 
๓๐๐ ม. พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางกว้างข้างละ  ๐.๕๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๙๖๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๕.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖  เริ่มจาก 
ห้องแถวนายสุนทร  คุณาบุตร ถึงบริเวณ
ที่ดินนางทองเปลว  รถทอง 
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนกว้าง  ๔.๐๐ ม.  
ยาว  ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย   
๑.๐๐ ม. ปริมาณลูกรัง  ๒,๐๐๐ 
ลบ.เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๔๐,๐๐๐            
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ทางเท้าทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายนุกูล  
แก้วหาวงศ์  ถึงถนน คสล. หน้า 
ที่ท าการ อบต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนกว้าง  ๑.๕๐ ม.  
ยาว  ๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพ  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๓๑,๕๐๐            
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๗. โครงการยกระดับถนนรอบ 
อาคารเรียน โรงเรียนเกตุมดีศรีวราราม  
พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ ๖  
ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้เยาวชนมีพ้ืนที่
คมนาคมในโรงเรียน
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ ม.  
พร้อมรางระบายน้ า รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

- - ๔๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๓๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด
เริ่มจากถนน ซอย ๗  ถึงบ้านนายวิมล  
มณีฉาย 
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๔๐.๐๐ ม. หรอืมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑๒๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.  
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

๑๐๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

         
         
         

 



 ๕๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗        
 ๓๙. โครงการยกระดับถนนทางเข้า

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากบริเวณคอสะพานข้ามคลอง
สุนัขหอนถึงถนนเลียบทางรถไฟ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร  หนา
๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว 
๔๒๐.๐๐ เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒,๕๒๐.๐๐ ตร.เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

๒,๒๖๘,๐๐๐              
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๐. โครงการลงลูกรังถนนทางลง
ทะเล หมู่ที่ ๗ เริ่มจากท่ีดิน 
นางฉวีวรรณ  บุญเลี่ยม ถึงชาย 
ฝั่งทะเล 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยลงลูกรัง ขนาดกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๔,๐๐๐เมตร  หนา  ๐.๕๐ 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๑,๖๕๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๔๑. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
คสล. เลียบคลองบางกระสาป  
หมู่ที่ ๗  ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนลูกรัง        
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๖๐๐เมตร 
หนา ๐.๔๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด  
 

๑,๕๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๕๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๔๒. โครงการยกระดับถนน คสล.
ทางเข้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  
ซอยบ้านนายเฉียบ ด าข า 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยสร้างถนนทางเท้า ขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๕๒,๐๐๐              
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๓. โครงการยกระดับถนนทางเข้า
หมู่บ้าน พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด ซอยบ้านนายชิด        
จันทร์นิเวศน์  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.ทางเท้า
พร้อมรางระบายน้ า 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด   

- ๕๒,๐๐๐
อบต. 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๔.  โครงการขยายถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ ซอยข้างโรงเรียนเมือง
สมุทรสาคร   
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๑๙๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

- - ๑๓๓,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๗  บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๓๕.๐๐ ม. หรอื 
มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑๐๕.๐๐ ตร.เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๘        
 ๔๖. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า  

คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบ้านนางพรรณี  
ถึงบ้านนายปัญญา   สังข์ทอง 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๘ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

๓๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๔๗. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
มีเส้นทางคมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว 

โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๔๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   
ทางเท้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘          
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายหล่อ   ใครสมุทร ถึงบ้าน 
นายสงบ  สังข์สวาท  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๘ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยลงลูกรังขนาดกว้าง  ๑.๒๐  
เมตร  ระยะทางยาว  ๒๔๐.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด   

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 ๖๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๔๙.โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
คสล. ทางเท้าทางเข้าหมู่บ้านปลาย
คลองบางใหม่  หมู่ที่ ๘ ต.บางโทรัด  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๘ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ทางเท้า 
ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. หนา  
๐.๑๐ ม. ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ 
ม. หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย 
กว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  

- - ๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๙        
 ๕๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ ๙ ต.บางโทรัด เริ่มจากบ้าน 
นางห่อ  แก้วสองดวง 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว  ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง กว้าง ๐.๒๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๑๒๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สาธารณะ  หมู่ที่ ๙  เริ่มจากบริเวณ
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถึงบริเวณ
คลองสุนัขหอนที่ดินนายจุ่น 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนกว้าง ๘.๐๐ ม. 
ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ใช้ลูกรังจ านวน 
๖๐๐ ลบ. เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๒๑๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สาธารณะ  หมู่ที่ ๙  เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายสนิท  รอดพาที  ถึงบ้าน
นางทรัพย์  บุญประเสริฐ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ใช้ลูกรังจ านวน 
๑๘๐ ลบ. เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๖๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 ๖๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๕๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สาธารณะ  หมู่ที่ ๙  จากคลองสุนัข
หอน  ถึงบ้านนางห่อ  แก้วสองดวง 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว 
๓๒๐.๐๐ ม. ใช้ลูกรังจ านวน 
๙๖๐ ลบ. เมตร ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๓๔๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๔. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.บางโทรัด 
บริเวณบ้านนางห่อ  แก้วสองดวง        
ถึงบ้านนางเพียร  ยงค์รงค์  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง ๑.๐๐  ม.  หนา  ๐.๔๐  
ม. ระยะทางยาว  ๕๐.๐๐  ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด   

- - ๒๕,๐๐๐  
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๕. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.บางโทรัด 
บริเวณบ้านนางเทียม  งามกาละ         
ถึงบ้านนางศิริ  บัวขาว   
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง  ๑.๐๐  ม. หนา  ๐.๔๐ 
ม. ระยะทางยาว  ๘๐.๐๐  ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด   

- - ๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๖. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๙   
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนายเจริญ   
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา  ๐.๔๐  
เมตร  ระยะทางยาวรวม  
๖๐.๐๐  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๖๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๕๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางพลี ซอย ๒ หมู่ที่ ๙  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณถนน 
คสล.เดิม  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาว  ๒๕๐.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑,๒๕๐.๐๐ ตร.เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๕๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบคลองสุนัขหอน  หมู่ที่ ๙  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบ้านนายเสงี่ยม  
กุลวงศ์  ถึงบ้านนายสมนึก เย็นงาม 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๔๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๕๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ทางเข้าหมู่บ้าน ซอยบางพลีรม  
หมู่ที่ ๑๐ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑๐ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล.ทางเท้า 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐  เมตร  หนา   
๐.๑๕  เมตร  ระยะทางยาว  
๒๕๐.๐๐  เมตร  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด   

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 ๖๔ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๖๐.  โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า 
คสล. เชื่อมต่อสะพานทางเดินเลียบ
คลองสุนัขหอน ม. ๑๐ ต.บางโทรัด 
บริเวณบ้านนายเจิม  ทองเปน ถึง
บ้านนางลัดดา  พุกบัวขาว 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑๐ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนนทางเท้า  
ขนาดกว้าง ๑.๕๐  เมตร  
ระยะทางยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด   

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้านคลองกลาง หมู่ที่ ๑๐
เริ่มจากสะพาน คสล. ข้างโรงเรียน
วัดบางพลีถึงคลองกลาง  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑๐ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทางยาว ๔๕๐ ม. พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๑,๒๑๕,๐๐๐          
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๖๒. โครงการยกระดับถนนทางเท้า  
คสล. พร้อมรางระบายน้ า ใน
โรงเรียนวัดบางพลี หมู่ที่ ๑๐   
ต.บางโทรัด  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑๐ มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ทางเท้า 
ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  หนา  
๐.๑๐  เมตร  ระยะทาง 
ยาว  ๑๕๐.๐๐  เมตร  พร้อม
รางระบายน้ า  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด   

- - ๒๖๒,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

         
         
         

 



 ๖๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 สะพาน 
หมู่ที่ ๑ 

       

 ๖๓. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลองศาลา หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด 
บริเวณบ้านนางเพียร  ออกประทุม  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๔. โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. 
หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด บริเวณ คสล. 
ข้ามคลองซื่อเชื่อต่อต าบล
ยกกระบัตร 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๒        
 ๖๕. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองบางยี่พาด หมู่ที่ ๒  
ต.บางโทรัด บริเวณถนนเลียบทาง
รถไฟเชื่อมต่อต าบลบ้านบ่อ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒  มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ 
เมตร  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๘๖๔,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๖. โครงการก่อสร้างทุ่นขึ้นลง 
ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๒,๔ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๒,๔  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างทุ่นขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  
 
 



 ๖๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔        
 ๖๖. โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้าม

คลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ ๒ ต.บางโทรัด บริเวณบ้าน 
นายเนียม  ปรียงค์ เชื่อมต่อบ้าน 
นายหัส  ปรียงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๔  มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานไม้ขนาด
กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๗๕.๐๐ เมตร  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 หมู่ที่ ๕        
 ๖๗.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล.ข้ามคลอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ 
และหมู่ท่ี ๗ ต.บางโทรัด  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๕ มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร  ยาว ๕.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  

๖๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๘. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
ข้ามล ารางนาเกลือ  หมู่ที่ ๕   
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๕ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมสะพานไม้  จ านวน  
๗  สะพาน  ภายในหมู่บ้าน  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๖๙.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามแพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๕  
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนายจ ารัส  
สินทะเกิด  
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๕ มีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จ านวน 
๑ แห่ง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

๗๒๐,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 ๖๗ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๖        
 ๗๐. โครงการปรับปรุงคอสะพาน

ข้ามคลองเกตุมฯ เชื่อมระหว่าง  
หมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๖,๑๐ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ท าการเทคอนกรีตบริเวณ
คอสะพานทั้ง ๒ ข้าง กว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐,๐๐๐              
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๗        
 ๗๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

(สะพานด า) เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๗ 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐.๐๐ เมตร
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 
 ๗๒. โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้าม

คลองบางกระสาป หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยเปลี่ยนเป็นสะพาน 
คสล.ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. 
ยาว ๑๓.๐๐ ม. ยาว  
๑๓.๐๐ ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๑๕๖,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. หมู่ที่ ๗ ต.บางโทรัด  บริเวณ
ที่ดินนายสี  มีน้อย   
 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ขนาดกว้าง ๒.๑๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 ๖๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๗๔. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
บริเวณช่วงทางลงทะเล  โดยก่อสร้าง
สะพาน คศล.  หมู่ที่ ๗ ต.บางโทรัด   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ที่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

สะพานกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๘.๐๐ ม. จ านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ  อบต. ก าหนด 

- - ๕๗๖,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๕. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ทางลงทะเล หมู่ที่ ๗ ต.บางโทรัด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - ๕๔๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๖. โครงการก่อสร้างสะพานไม้ 
ข้ามคลองบางกระสาป หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนายสุวัฒน์  
ฉิมบุญอยู่        

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานไม้ขนาดกว้าง 
๑.๕๐  เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

๑๒๖,๐๐๐
อบต. 

- - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๘        

 ๗๗.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ า ม ค ล อ ง บ า ง ให ม่   ห มู่ ที่  ๘  
ต.บางโทรัด บริเวณที่ดินนายสี มี
น้อย 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๘.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 ๖๙ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๗๘. โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้าม
แพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ต.บางโทรัด 

บริเวณบ้านนางทองชุบ  น้ าพระทัย 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๗ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 
๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๗๙. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลองบางใหม่ หมู่ที่ ๘  
ต.บางโทรัด บริเวณทางรถไฟ
เชื่อมต่อที่ดินนายกิ่ง  รอดดารา 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๘ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๗๒๘,๐๐๐              
อบต. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 
 หมู่ที่ ๙        
 ๘๐.  โครงการสร้างสะพานทางเท้า

ยกระดับ เลียบคลองสุนัขหอน     
หมู่ที่ ๙  เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายเจียม  เย็นงาม  ถึงบ้าน 
นายสมนึก  เย็นงาม 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. 
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

- - ๔๐๐,๐๐๐
อบต. 

 

ประชาชน
สัญจรไป 
มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๑.  โครงการสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลองสุนัขหอน  หมู่ที่ ๙  
บริเวณท่ีดินนางนิล  อู่สกุล  เชื่อม
ที่ดินวัดบางพลี 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ ๙ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

สะพานกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว 
๘๐.๐๐ ม. จ านวน ๑ แห่ง  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๙,๓๖๐,๐๐๐              
อบต. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 
         

 
 
 



 ๗๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๘๒.  โครงการสร้างสะพานทางเดิน

เท้ายกระดับ เลียบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ ๑๐  เริ่มจากบริเวณสะพาน
ทางเท้าเดิม   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑๐ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานทาง
เท้า คสล. ขนาดกว้าง 
๒.๐๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - 
 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 ๘๓.  โครงการสร้างสะพาน คสล.
ข้ามคลองกลางหมู่ที่ ๑๐  
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณสะพาน
ทางเท้าเดิม   

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑๐ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

โดยก่อสร้างสะพานทาง
เท้า คสล. ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๘๖๔,๐๐๐
อบต. 

- 
 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุง 
รักษา ท่อระบายน้ า 

       

 หมู่ที่ ๑        
 ๘๔. โครงการวางท่อ คสล. เลียบ

ถนนเอกชัย  หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด  
เริ่มจากบริเวณหน้าโรงงานสยามไว
เนอรี่ ถึงคลองตาจีน 

เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ าที่
มีประสิทธิภาพ 

โดยวางท่อ  คสล. ขนาด 
๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

         
         
         
         

 



 ๗๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๘๕. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
เลียบถนนเอกชัย  หมู่ที่ ๑   
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายสมคิด  ทองคุ้ม ถึงบริเวณ 
คลองพ่อบ้าน 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว 
๘๓.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๕๕๐,๐๐๐          
อบต. 

- ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 หมู่ที่ ๓        
 ๘๖. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 

ถนนซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด 
เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อ
พัก ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๕๗๐,๐๐๐          
อบต. 

- ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 ๘๗. โครงการฝังท่อระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ ๓ ต.บางโทรัด 
เริ่มบริเวณบ้านนางมะลิ  สาครบุรี 
เชื่อมต่อหมู่บ้านเศรษฐศิริ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ 
ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 
๑๕.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๑๐,๐๐๐          
อบต. 

- ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 ๘๘.  โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนางเทียน  
รอดบุญเกิด 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ใช้ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๗ ท่อน ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๐,๐๐๐          
อบต. 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 



 ๗๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๘๙. โครงการก่อสร้างท่อ คสล.   
ข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓   
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนายมานะ 
เล้าเกร็จ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างท่อ คสล. ขนาด 
๑.๐๐ เมตร  จ านวน ๖ ท่อน  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๒๐,๐๐๐                 
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๔        
 ๙๐. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า

บริเวณลานวัดบางน้ าวน  หมู่ที่ ๔  
ต.บางโทรัด  
 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ
พักน้ า คสล. ระยะทางยาว รวม  
๑๕๐.๐๐  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  

- 
 

๙๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๖        
 ๙๑. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า

สาธารณะ เลียบถนนสายวัดเกตุม-
บัณฑูรสิงห์  หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด 
เริ่มจากบ้านนายสมิตย์  ส าเภาทิพย์  
ถึงคลองสุนัขหอน 

 โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 
ยาว รวม  ๒๕๐.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๙๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายเทือง   
ไถ้บ้านกรวย ถึงถนน คสล.เข้า
หมู่บ้านบางฝ้าย 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย 
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๕๘๐.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑,๗๖๐,๐๐๐          
อบต. 

- - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
(ประสาน

อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร) 

 



 ๗๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๙๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด บรเิวณ
ถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนเกตุมฯ 
(ประตู ๑)  

เพ่ือให้มีระบบการระบาย 
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดปากรางกว้าง 
๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทางยาว ๖๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๒๑๐,๐๐๐          
อบต. 

- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 ๙๔. โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมและ
ประตูระบายน้ า คสล. คลองบาง
กระชับ  หมู่ที่ ๖  เริ่มจากบริเวณ 
หลังวัดเกตุมฯ  ถึงสะพาน คสล. 
หน้าที่ท าการ อบต.  

เพ่ือให้มีระบบการ 
ระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาด  ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๑,๖๕๐,๐๐๐                 
อบต. 

- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๙๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. เลียบถนนเข้าหมู่บ้าน 
บางฝ้าย  หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด  
เริ่มจากรางระบายน้ า คสล.เดิมถึง
จุดสิ้นสุดถนน คสล. 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ระยะ ทางยาว ๓๕๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๐๕๐,๐๐๐          
อบต. 

- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
แผนพัฒนา

จังหวัด 

 ๙๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด เริ่มจาก
คลองสุนัขหอนถึงบ้านนายยิ้ม  
ปานมัจฉา  

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร 
ระยะ ทางยาว ๘๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๓๔๐,๐๐๐          
อบต. 

- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 ๗๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗        
 ๙๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

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

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 
ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 ๙๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. เลียบทางรถไฟ เริ่มจากบริเวณ
บ้านครูโสภณ ถึง โรงเรียนเมือง
สมุทรสาคร หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร 
ตามแบบ  อบต. ก าหนด 

- - ๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๙๗.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. สาธารณะ  หมู่ที่ ๗   
เริ่มจากบริเวณบ้านนายเพชร  สกุลลี้  
ถึงบ้านนายเวียงฯ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ขนาดปากรางกว้าง  ๐.๕๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว 
๙๐.๐๐ ม.ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๓๗๘,๐๐๐          
อบต. 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๙๘.  โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. แพรกสาธารณะ
บริเวณบ้านนางวรรณา  ด าริกล้า  
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด
กว้าง ๒.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ 
ม. ยาว ๔.๐๐ ม. จ านวน  
๑  แห่ง  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐          
อบต. 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



 ๗๕ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๘        
 ๙๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๘  
เริ่มบริเวณบ้านนายยงยุทธ   
ใครสมุทร ถึงบริเวณบ้านนายนิคม 
ใครสุวรรณ์ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

โดยก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ะยะทาง 
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๓๘๗,๐๐๐ 
อบต. 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 ๑๐๐  โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณ ๓ จุด 
๑. นายสมพงษ์ น้ าพระทัย กับ 
นายชิต  เพียรทรัพย์ 
๒. นายชิต เพียรทรัพย์ กับ  
นางอร่าม  คุณาบุตร 
๓. นางชมพู  มีน้อย กับที่สาธารณะ 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด
กว้าง  ๑.๐๐ ม. จ านวน  
๓  แห่ง  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๑๕๐,๐๐๐          
อบต. 

- - ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๑๐        
 ๑๐๑.  โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล. ข้างถนนสายวัดบางพลี
เลียบคลองสุนัขหอน  หมู่ที่  ๑๐ 
 
 

เพ่ือให้มีระบบการระบาย 
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

สร้างรางระบายน้ า  ขนาด
ปากรางกว้าง  ๐.๕๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐ ม.   
ยาว ๓๙๘.๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๑,๓๙๐,๐๐๐          
อบต. 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 



 ๗๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒     การก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบประปา                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการขยายเขตการจ่าย
น  าประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้ประชาชน  
หมู่ที่ ๙ มีน  า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

บริเวณบ้านนายใจ  เย็นงาม  ถึงบ้าน
นายสมพร  ผ่องสุก  หมู่ที่ ๙ 

- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

มีระบบประปาใช้งาน
เพ่ืออุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒. โครงการขยายเขตการจ่าย
น  าประปา หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน  
หมู่ที่ ๑๐ มีน  า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

บริเวณซอยบางพลีรม ระยะทางยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ 

- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

มีระบบประปาใช้งาน
เพ่ืออุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน  า  
คสล. หมู่ที่ ๖  ต.บางโทรัด  
บริเวณท่ีดินนายบันเทิง รถทอง  

เพ่ือให้มีน  าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่าง 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง
หอถังส่งน  า คสล. ขนาดความจุ  ๔๕ 
ลบ.เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อน  าบาดาล  
ขนาด ๖ นิ ว ติดตั งเครื่องสูบน  า ขนาด 
๗.๕  แรงม้า รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีระบบประปาใช้งาน
เพ่ืออุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

         
 
 
 
 



 ๗๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ ๑  ต.บางโทรัด   
บริเวณท่ีดินนางทองดี  ศรหุนะ   
 

เพ่ือให้มีน  าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่าง 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ถึง 
๑๘๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น  าที่
อุปโภคบริโภคได้ใช้ท่อกรุบ่อเหล็กอาบ
สังกะสี  ขนาด  ๖ นิ ว ATSM  ท่อ
กรองแบบพันลวดสแตนเลส พร้อม 
ติดตั งซัมเมอร์สซิเบิ ลแฟรงกิ น  ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า  ติดตั งมิเตอร์
ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีระบบประปาใช้งาน
เพ่ืออุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน  า  
คสล. หมู่ที่ ๘  ต.บางโทรัด  
บริเวณปลายคลองบางใหม่  

เพ่ือให้มีน  าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่าง 

โดยขุดเจาะบ่อน  าบาดาลพร้อมสร้าง
หอถัง และเครื่องสูบน  า ขนาด ๗.๕  
แรงม้า ขนาด  ๖ นิ ว ท่อกรุบ่อเหล็ก
อาบสังกะสี ATSM พร้อมติดตั ง
ซัมเมอร์สซิเบิ ลแฟรงกิ น ความลึกไม่
น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ถึง 
๑๘๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น  าที่
อุปโภคบริโภคได้ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

มีระบบประปาใช้งาน
เพ่ืออุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓     การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง / บ ารุงรักษาไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. ขยายเขตไฟฟ้าของ อบต.        
 ๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าชนิด

แรงต่ า ภายในต าบลบางโทรัด 
-เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แสงสว่างทางสาธารณะเกดิ
ความปลอดภัยกลางคืน 

-ขยายเขตไฟฟ้าชนิดแรงต่ า ในเขตพ้ืนที่  
อบต.บางโทรัด จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑  
๑. บริเวณถนนคลองซื่อ  ซอย ๓ ระยะทาง 
ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  

- 
 

- 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และ
มีความปลอดภัย 

 
กองช่าง 

   ๒. บริเวณถนนคลองซื่อ ซอย ๔ 
ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร 
๓. ซอย ๕  ซอย ๖ และซอย ๗ 
๔. บริเวณบ้านบางสะแก 
๕. เริ่มจากถนนพระราม ๒ ถึงถนนเอกชัย  

   ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

   หมู่ที๓่ 
๕. บริเวณถนนยกกระบัตร-หลักสี่  
เริ่มจากถนนทางเท้าถึงบ้านนางฝัก  
รอดสุพรรณ ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ ม. 

     

   ๖. บริเวณถนนยกบัตรหลักสี่ ถึง 
บ้านนายมณี เล้าเกร็จ ระยะทาง 
ยาว ๑๕๐ เมตร 

     

   ๗. เลียบถนนพระราม ๒ เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายเยี่ยม สังข์สวาท ถึงสุดเขต าบล  

     



 ๗๘ 

 
 

                    
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๘. เริ่มจากบริเวณห้องแถวนายนที   
รอดบุญเกิด  ถึงห้องแถวนายพนม  
กังรวมบุตร ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. 

     

   หมู่ที่ ๕ 
๙. ภายในหมู่บ้าน 

     

   หมู่ที่ ๖ 
๑๐. เริ่มจากถนน คสล.ทางเข้า 
วัดบัณฑูรสิงห์ ถึงบริเวณหน้าโรงงาน
สหการณ์เครื่องเย็น ระยะทางยาว  
๒๐๐ เมตร 

     

   ๑๑. เลียบถนน คสล.หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ ๑๐ ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร  

     

   หมู่ที่ ๗ 
๑๒. เริ่มจากบริเวณท่ีดินนางแดงฯ ถึง
บ้านนายสมบูรณ์  เจริญสุขระยะทาง 
๑๕๐ เมตร 
๑๓. เริ่มจากที่ดินนายสี มีน้อย 
ถึงท่ีดินนายบุญธรรม พรมโสภา 
ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร 

     

 



 ๗๙ 

 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

  ๑๔. บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณ
ที่ดินนายสุรินทร์  ถึงคลองบางยี่พาด 

     

   ๑๕. บริเวณสะพาน คสล. เลียบทาง 
รถไฟถึงทะเล ระยะทางยาว ๔,๐๐๐.๐๐  
เมตร   

     

   หมู่ที่ ๘ 

๑๖. บริเวณเลียบคลองบางใหม่ 
ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร 

     

   หมู่ที่ ๙ 
๑๗. บริเวณถนนบางพลี ซอย ๑ และ
ถนนบางพลี ซอย ๒ 

     

   ๑๘. เริ่มจากบริเวณเขตถนนรถไฟ
ต าบลกาหลง ถึงหมู่บ้านริมคลอง
ระยะทางยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร 

     

   ๑๙. เริ่มจากบริเวณบ้านนายชวน ทอง
อุดมถึงบ้านนางทรวง โห้ไม้พุ่ม  
ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร 
 

     

 
 



 ๘๐ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๒๐. เริ่มจากบริเวณท่ีดิน  
นายเซี้ยง มีน้อย ถึงบริเวณที่ดิน 
นายแถม เจิ้นสว่าง 

     

   ๒๑. เริ่มจากท่ีดินนายเซี้ยง  มีน้อยถึง
ที่ดินนายสุดใจ เย็นงาม 
ระยะทางยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร 

     

   หมู่ที่ ๑๐ 
๒๒. บริเวณซอยบางพลี ซอย ๓ 

     

   ๒๓ . เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ทางเข้า
วัดบางพลี ถึงถนน คสล.เข้าวัดบัณฑูร
สิงห์  โดยขยายเขตไฟฟ้า ระยะทางยาว 
๙๒๐.๐๐ เมตร  

     

 ๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ชนิดแรงสูง ภายในต าบล 
บางโทรัด 

-เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของแสงสว่างทาง
สาธารณะเกิดความ
ปลอดภัยตอนกลางคืน 

-ขยายเขตไฟฟ้าชนิดแรงสูงในเขตพ้ืนที่ 
อบต.บางโทรัด จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ 
- ถนนเอกชัยถึงคลองท่าแร้ง 
หมู่ที่ ๒ 
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากฝั่ง 
หมู่ ๔ มายังหมูท่ี ่๒  
 

- 
 

- 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 



 ๘๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   หมู่ที่ ๗  
-เริ่มจากสะพาน คสล. ข้ามทางรถไฟ
ถึงชายทะเล ระยะทางยาว ๓,๘๐๐ ม. 

     

 ๓. โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายสมบูรณ์ เจริญสุขถึง
บ้านนางไร 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบการไฟฟ้าฯ ก าหนด 

- 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๔. โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
แสงสว่าง หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด 
บริเวณซอย ๒ เชื่อมซอย ๓  

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของแสงสว่างทาง
สาธารณะ 

โดยเปลี่ยนจากเดิมเสาไม้ เป็นเสา คสล. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 

- 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 

กองช่าง 

 ๕. โครงการย้ายแนวเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า หมูท่ี ่๑  เริ่มจากบริเวณ 
ริมคลองท่าแร้ง 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

โดยย้ายไปริมถนนสายบางสะแก   
ตามแบบการไฟฟ้าฯ ก าหนด 

- 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๖. โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมรางระบายน้ า และติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนน
สายวัดบัณฑูรณ์สิงห์ ซอย
สหการเครื่องเย็น หมู่ ๖  

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงกลาง 
คืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสาธารณ
สมบัติ 
 
 

โดยขยายไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้างข้างละ 
๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว 
 ๒๕๐ ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ตลอดสาย ตามแบบ 
การไฟฟ้าฯ ก าหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 ๘๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๗. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงถนนภายในหมู่ที ่๖ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายเทือง  
ไถ้บ้านกรวย  ถึงบ้านนาย
อนุสรณ์  ดีรอด 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงกลางคืน 

มีระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่การไฟฟ้าฯ 
ก าหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒. โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

       

 ๑. โครงการติดตั้งสัญญาไฟ
กระพริบตามถนนแยกภายใน
หมู่บ้าน ในเขตต าบลบางโทรัด  

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยการคมนาคม
ช่วงกลางคืน 

ติดตั้งสัญญาไฟกระพริบตามถนนแยก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ๒. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ในเขตต าบล
บางโทรัด 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยการคมนาคม
ช่วงกลางคืนและให้เกิด
ความปลอดภัยกับสา
ธารณสมบัติ 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ และ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขต
พ้ืนที ่อบต.บางโทรัด จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 
ดังนี้ 
หมู่ที่ ๓ 
๑. เริ่มจากบริเวณหน้าโรงงานไอซีซี ถึง
สุดเขต อบต.บางโทรัด   
๒.เริ่มจากถนนเอกชัยเชื่อมต่อต าบล
กาหลง 
๓. เริ่มจากบ้านนางบุชกร รัตนมงคล ถึง
บ้านนายวิบูลย์ พวงกิจจา (พระราม ๒) 

- 
 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 ๘๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   หมู่ที่ ๔ 
๔. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
๕. เริ่มจากปากทางเข้าถึงวัดบางน้ าวน 
 หมู่ที่ ๕ 
๖. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

     

   หมู่ที่ ๖ 
๗. บริเวณโรงเรียนวัดเกตุมดีศร-ี 
วราราม 
๘. บริเวณโรงเรียนวัดเกตุมฯ ถึง
สะพาน คสล. ข้ามคลองสุนัขหอน 
หมู่ที่ ๗ 

     

   ๙. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนน
เลียบคลองบางกระสาป 

     

   ๑๐. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

   หมู่ที่ ๙ 
๑๑. เริ่มจากบ้านนายชวน ทองอุดม ถึง
บ้านนางทรวง โห้ไม้พุ่ม  

     

   ๑๒. เริ่มจากที่ดินนายแถม เจิ้นสว่าง 
ถึงสุดเขตต าบลบางโทรัด 

     

 
 



 ๘๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   หมู่ที่ ๑๐ 
๑๓. เริ่มจากบ้านนายจง ตรียงค์  ถึง
บริเวณบ้านนายเสริม เกรียงยงค ์ 

     

   ๑๔. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน 
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

     

 



 ๘๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔    แนวทางการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนส าหรับคนเดินทาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร  
  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ที่พักระหว่างรอรถ
โดยสารประจ าทาง 

โดยก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร  
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

- 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรอรถ
โดยสารประจ าทาง 

กองช่าง 

   หมู่ที่ ๓ 
๑. บริเวณท่ีดินนางเรวดี ขาวสว่าง   
๒. บริเวณหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่ 
ละมาด เล้าเกร็จ 

     

   ๓. บริเวณหน้าหมู่บ้านเศรษฐศิริ 
๔.บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรบางโทรัด 
หมู่ที่ ๖ 

     

   ๑.บริเวณท่ีดินสาธารณะ  
(เชิงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน). 

     

         

 



 ๘๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    
   ๕.๕  แนวทางการพัฒนาที่  ๕    แนวทางส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือ 
การพัฒนาชายฝั่ง 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนให้เป็นฟ้ืนฟู 
ป่าชายเลน พัฒนาแหล่ง 
อนุรักษ์สัตว์น  าแบบ
ธรรมชาติ และป้องกนั 
การกัดเซาะชายฝั่ง 

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ออก 
ค่ายหรือกิจกรรมอ่ืน ส าหรับ 
กลุ่มเยาวชน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - เยาวชนมีจิตส านึก
และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กองสาธารณสุขฯ 

๒. อุดหนุนโครงการก าจัดวัชพืช 
ในคลองแพ้ว-ท่าแร้ง ตลอดปี 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาในคลองแพ้ว- 
ท่าแร้ง ตลอดปี 

จัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
คลองท่าแร้งในเขตพื นที่ต าบล 
บางโทรัด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - น  าสามารถระบายได้ 
สะดวก 

ส านักปลัด/
กองช่าง/ 

กองสาธารณสุขฯ 
๓. ขุดลอกคลองสาธารณะเพ่ือการ

อนุรักษ์สัตว์น  าและใช้น  าเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือการระบายน  าและ
อนุรักษ์สัตว์น  าและใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ในเขตพื นที่  
อบต.บางโทรัด หมู่บ้าน ๑-๑๐ ดังนี  
หมู่ที่ ๑ 

๑,๕๐๐,๐๐๐
อบต. 

- - น  าสามารถระบายได้ 
สะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา 

   ๑.ขุดลอกคลองซื่อ เริ่มตั งแต่ 
คลองท่าแร้งเชื่อมต่อต าบล
ยกกระบัตร บริเวณประตูน  า 
คันพนังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
จากผิวดินเดิม ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร   
ตามแบบอบต. ก าหนด 

    จังหวัด 

 



 ๘๗ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของ
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

  
 
 
 

 
 
 
 

๒. ขุดลอกคลองพ่อบ้าน เริ่มตั งแต่ถนนเอกชัย 
สายเก่าถึงคลองท่าแร้งขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร  
ลึกจากผิวดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  ตามแบบอบต. ก าหนด 
๓. ขุดลอกคลองบางกระพง เริ่มจากคลองท่าแร้ง 
ถึงท่ีดินศูนย์พัฒนาที่ดิน  โดยท าการขุดลอกหน้า
เลน กว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
ปริมาณดินขุด  ๓,๐๐๐ ลบ.เมตร  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

     

   ๔. ขุดลอกคลองศาลา หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบริเวณ 
บ้านนางเพียร ออกประทุม ถึงบริเวณบ้านนายผึ ง  
มะขามหอม ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๔.๐๐เมตร  
ก้นคลองกว้าง ๑๒.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  ปริมาณดินที่ขุด ๓,๐๐๐ 
ลบ.เมตร ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

     

 
 
 
 
 
 



 ๘๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๔. ขุดลอกคลองศาลา หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบริเวณ 
บ้านนางเพียร ออกประทุม ถึงบริเวณบ้านนายผึ ง  
มะขามหอม ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๔.๐๐เมตร  
ก้นคลองกว้าง ๑๒.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณดินที่ขุด ๓,๐๐๐  
ลบ.เมตร ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

     

   หมู่ที่ ๓      
   ๕. ขุดลอกคลองตาจีน  เริ่มจากคลองซื่อ ถึงถนน

ยกกระบัตรหลักสี่ ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
๖. ขุดลอกคลองเลียบถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาที่ดิน 
เริ่มจากบริเวณหมู่บ้านสายทิพย์ ถึงบ้านนายรอด  
นามศิร ิขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
๗. ขุดลอกคลองกลาง หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน
พระราม ๒ ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร แสงไข่ 
ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๑,๐๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ปริมาณ
ดินที่ขุด ๔,๕๐๐ ลบ.เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

 



 ๘๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๘. ขุดลอกคลองตาจีน เริ่มจากบริเวณศูนย์พัฒนา
ที่ดินถึงคลองซื่อ ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

     

   ๙. ขุดลอกคลองเลียบถนนเอกชัย หมู่ที่ ๓ เริ่มจาก
สุดเขตต าบลบางโทรัด ถึงคลองตาจีนขุดลอกหน้า
เลนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒,๐๐๐.๐๐เมตร ตามแบบ  อบต.
ก าหนด 
๑๐. ขุดลอกคลองซื่อ เริ่มจากแยกคลองซื่อถึงบ้าน
นายสนม รอดบุญเกิด ถึงประตูกั นน  าเค็ม โดยขุด
หน้าเลนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง  
๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาณ
ดินขุด ๖,๐๐๐ลบ.เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 
๑๑. ขุดลอกคลองตาจีน หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน
ยกกระบัตร-หลักสี่ ถึงศูนย์พัฒนาที่ดิน  โดยขุดลอก
คลองขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร ลึกจากผิวดินเดิม 
๑.๐๐  เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

     

 
 



 ๙๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   หมู่ที่ ๔ 
๑๒. ขุดลอกคลองบางฝ้าย หมู่ที่ ๔ โดยขุดลอก
คลองขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 
๑๓. ขุดลอกคลองบางยี่สอ หมู่ที่ ๔ ต.บางโทรัด 
โดยท าการขุดลอกคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

     

   หมู่ที่ ๖      
   ๑๔. ขุดลอกคลองบางกระชับเก่า หมู่ที่ ๖ เริ่มจาก

บริเวณหน้าโรงเรียนเกตุมฯ ถึงคลองเกตุมฯ  
ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกจากผิว
ดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐๐ เมตร  
ตามแบบอบต. ก าหนด 

     

   ๑๕. ขุดลอกคลองบางกระชับ หมู่ที่ ๖ เริ่มจาก
บริเวณคลองสุนัขหอน ถึงอบต.บางโทรัด ขุดลอก
คลองขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ 
เมตร ลึกจากหน้าเลนเดิม ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

 
 



 ๙๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๑๖. ขุดลอกคลองเกตุม หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน
พระราม ๒ ถึงคลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๖  
ขุดลอกคลอง ระยะทางยาว ๒ กิโลเมตร  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

   หมู่ที่ ๗      
   ๑๗. ขุดลอกคลองบางกระสาป  หมู่ที่ ๗ เริ่มจาก

ปากคลองบริเวณสะพานคสล. ข้ามคลองนาเกลือ  
ถึงปลายคลอง ขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

   ๑๘.ขุดลอกคลองบางโทรัด เริ่มจากคลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ ๗ ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

   หมู่ที่ ๙ 
๑๙.ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
ขุดลอกคลอง ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

         
 
 
 
 



 ๙๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๒๐. ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๙ เริ่มจากคลอง
สุนัขหอน บริเวณบ้านนายวอน ถึงบริเวณที่ดิน 
นายแถม  เจิ นสว่าง  โดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร ก้นคลอง
กว้าง ๑.๕๐เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๓๕๐ ลบ.เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

     

   หมู่ที่ ๑๐      
   ๒๑. ขุดลอกคลองกลาง เริ่มจากคลองสุนัขหอนถึง

ถนนพระราม ๒ หมู่ที่ ๑๐โดยท าการขุดลอกหน้า
เลนกว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
ปริมาณดินขุด ๓,๓๗๕ ลบ.เมตร  ตามแบบ  
อบต.ก าหนด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔. โครงการขุดลอกแพรก 
สาธารณะ 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม
และอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ขุดลอกแพรกสาธารณะ ในเขตพื นที่ อบต.บางโทรัด 
จ านวนหมู่บ้าน ๑-๑๐ ดังนี  

- 
 

- 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ น  าสามารถระบายได้
สะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./ 

   หมู่ที่ ๑     งบพัฒนา 
   ๑. ขุดลอกแพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบ้าน 

นายสงวน ผิวงาม   ถึงโรงงานนิวไลท์ไทยเซลามิค
โดยขุดลอกแพรกสาธารณะขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร 
ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลึกจากผิวดินเดิม ๑.๐๐ 
เมตร ปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ลบ.เมตร 
พร้อมตกแต่งดิน  ตามแบบ อบต.ก าหนด 
๒. ขุดลอกร่องน  าเลียบถนนเอกชัย หมู่ที่ ๑ 

    จังหวัด 

   หมู่ที่ ๔      
   ๓. ขุดลอกร่องระบายน  าเลียบถนน คสล. ซอย

จวนศิริ หมู่ที่ ๔ โดยขุดลอกร่องระบายน  ากว้าง 
๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ ๕ 
๔. โครงการขุดลอกแพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๕ เริ่ม 
จากบริเวณท่ีดินนางสมนึก ทองมาก ถึงคลอง 
สุนัขหอนโดยขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๑.๕๐ ม. 
ก้นคลองกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. 
ระยะทางยาว ๔๕๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

     

 



 ๙๔ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   ๕. โครงการขุดลอกแพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๕ เริ่ม 
จากคลองสุนัขหอน ถึงบริเวณที่ดินปริวาสโดยขุด
ลอกหน้าเลนกว้าง ๓.๐๐  เมตร ก้นคลองกว้าง 
๑.๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  
๓๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๐๐.๐๐ ลบ.เมตร   
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

     

   ๖. โครงการขุดลอกแพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๕  
เริ่มจากบริเวณหอถังน  า คสล. ถึงท่ีปริวาส โดย 
ขุดลอกหน้าเลนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
๗. โครงการขุดลอกแพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๖ 
เริ่มจากบ้านนายเกรียง  ดีรอด ถึงบ้านนายสุดใจ  
จันทร์เหมือน 

     

๔. โครงการปรับภูมิทัศน์        
 ๑. โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ ถนนพระราม ๒ 
เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น
ระเบียบ 

โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั ง ๒ ข้าง  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ท าให้สภาพแวดล้อม 
สะอาดและน่าอยู่ 

กองช่าง 

         
 



 ๙๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ   
หมู่ที่ ๗,๘,๙ ต.บางโทรัด 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น
ระเบียบ 

โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั ง ๒ 
ข้าง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ท าให้สภาพแวดล้อม 
สะอาดและน่าอยู่ 

กองช่าง 

 ๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พื นที่ไหล่ทางสายเข้าวัดบางพลี 
เริ่มจากถนนสายพระราม ๒ ถึง
บริเวณศูนย์สามวัยสานสายใยรัก  
หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

ระยะทางยาว ๑ กม. ดิน
กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. ทั งสองข้างทาง 
วางถังซีเมนต์ Ø ๕๐ ซม.  
ทุกระยะ ๒๐ ม. พร้อมปลูก
ต้นเฟื่องฟ้ากระถางละ ๒ 
ต้นตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ท าให้สภาพแวดล้อม 
สะอาดและน่าอยู่ 
 

กองช่าง 

 ๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ 
ถนนสายวัดบางน  าวน หมู่ที่ ๔ ถึง 
ถนนพระราม  ๒ 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

โดยด าเนินการตัดหญ้า 
พร้อมปลูกต้นไม้ไหล่ทาง 
ทั ง ๒ ข้าง  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ท าให้สภาพแวดล้อม 
สะอาดและน่าอยู่ 

กองช่าง 

 ๕. โครงการปรับปรุงพื นที่ ไหล่
ทางเข้าวัดบัณฑูรสิงห์ทั ง ๒ ข้าง
ทางจากแยก ร.ร.วัดเกตุมฯ ถึง
บ้านนายก๋อ  ปิ่นต้นวงศ์    
 
 
 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

ระยะทางยาว ๒ กม. ดิน
กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว๔,๐๐๐ 
ม. ไหล่ทางตามสภาพ วาง
ถังซีเมนต์Ø ๕๐ ซม. ทุก
ระยะ ๒๐ ม. พร้อมปลูกต้น
เฟ่ืองฟ้ากระถางละ ๒ ต้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ท าให้สภาพแวดล้อม
สะอาดและน่าอยู่ 

กองสาธารณสขุฯ 



 ๙๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๖. โครงการปรับปรุงพื นที่ไหล่ทาง 
จากริมทางรถไฟถึงสะพาน คสล.  
วัดบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ ๗ 
 
 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

ระยะทาง ๔๐๐ ม. โดยเก็บ 
วัชพืช ปรับผิวดิน กว้าง
๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ทั ง 
๒ ข้าง วางถึงซีเมนต์ทุก
ระยะ๒๐ เมตร พร้อมปลูก
ต้นเฟื่องฟ้ากระถางละ ๒ 
ต้นตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - ๒๐,๐๐๐ 
อบต.  

ท าให้สภาพ 
แวดล้อมสะอาด
และน่าอยู่ 

กองสาธารณสุขฯ 

 ๗. โครงการปรับปรุงพื นที่ไหล่ทาง 
ถนนสายวัดคลองซื่อ เริ่มจากถนน 
สายพระราม ๒ถึงศาลเจ้าพ่อมงคล 
หมู่ที่ ๑, ๓ 
 
 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

ระยะทาง ๑.๕๐ กม. โดย
เก็บวัชพืช ปรับผิวดิน กว้าง 
๑.๕๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. 
ทั ง ๒ ข้าง วางถึงซีเมนต์ทุก
ระยะ๒๐ เมตร พร้อมปลูก
ต้นเฟื่องฟ้ากระถางละ ๒ 
ต้นตามแบบ อบต.ก าหนด 

- ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - ท าให้สภาพ 
แวดล้อมสะอาด
และน่าอยู่ 

กองสาธารณสขุฯ 

 ๘. โครงการสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการมีโอกาสเข้าร่วม
โครงการ “สถานที่ท างานน่าอยู่” 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 
ให้น่ามองและเป็น 
ระเบียบ 

สถานประกอบการในเขต 
พื นที่ ต.บางโทรัด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

สถานประกอบการ 
สะอาดปราศจาก 
ขยะมูลฝอย 

กองสาธารณสขุฯ 

 
 
 



 ๙๗ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม     
   ๕.๖  แนวทางการพัฒนาที่  ๖    แนวทางการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขต ต.บางโทรัด 
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ประชาชนร่วมกัน 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒. โครงการจัดหาเอกชนเข้าด าเนินการ 
จัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย ด าเนินการจัดจ้างเอกชน 
เข้าจัดเก็บขยะมูลฝอย 

๒,๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - พ้ืนที่ต าบลบางโทรัด 
สะอาด ปราศจาก
ขยะมูลฝอย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓. โครงการจัดหาสถานที่บริการก าจัดขยะ เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย ด าเนินการบริการก าจัดขยะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - พ้ืนที่ต าบลบางโทรัด 
สะอาด ปราศจาก
ขยะมูลฝอย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รองรับ 
ขยะมูลฝอย 

เพ่ือใช้รองรับขยะมูลฝอย จัดซื้อถังขยะ ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - มีที่รองรับขยะมูลฝอย
อย่างเพียงพอ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพ่ือใช้จัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเขตพ้ืนที่ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
จ านวน ๑ คัน 

- - ๒,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ปริมาณขยะในเขต 
พ้ืนที่ลดน้อยลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖. โครงการป้องกันมลพิษจาก 
สถานประกอบการ 

เพ่ือป้องกันมลพิษทางเสียง 
ทางน้ า และทางอากาศ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
สถานประกอบการในเขต  
ต.บางโทรัด หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดมลพิษทางเสียง 
ทางน้ า และทาง
อากาศ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



 ๙๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗. โครงการลดจ านวนขยะก่อนทิ้ง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
รักสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้ง 
ขยะลงในที่สาธารณะ 

สนับสนุนให้ประชาชน 
คัดแยกขยะออกเป็นชนิดๆ 
ทุกครัวเรือน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ลดจ านวนขยะในแต่
ละชุมชน/ชุมชน
สะอาด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๘. โครงการจัดเก็บ วัชพืชและ 
ขยะมูลฝอยริมทางในชุมชน 

เพ่ือการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

จัดหาคนเก็บกวาดขยะมูล 
ฝอยบริเวณถนนสาธารณะ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ถนนในเขต ต าบล 
บางโทรัดสะอาด 
ปราศจากขยะมูลฝอย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๙. โครงการควบคุมคุณภาพน้ า เพ่ือป้องกันไม่ให้
ผู้ประกอบการปล่อยน้ าเสีย
ลงสู่คลองสาธารณะ 

เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจคุณภาพของน้ าในล า
คลอง หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ทุกชุมชน/หมู่บ้าน 
ได้รับข้อมูลคุณภาพ 
น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๐. โครงการเตาเผาขยะมูลฝอย เพ่ือสนับสนุนให้บ้าน  
วัด โรงเรียน และชุมชน 
ลดมลพิษทางอากาศ 

ส่งเสริมให้วัด และโรงเรียน 
มีเตาเผาขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด 
มลพิษ 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

วัดสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ โดยไม่ก่อ
มลพิษ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๑.. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินพัง        
 หมู่ที่ ๒        

 ๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
เลียบคลองสุนัขหอน  หมู่ที่ ๒  
ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณ 
นายส าราญ ไชยศักดิ์ ถึงบ้าน 
ผู้ใหญ่เกตุ 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. 
ขนาดสันเขื่อนกว้าง ๐.๔๐ 
ม. ลึก ๐.๒๕ ม.ระยะทาง
ยาว ๔๐๐.๐๐ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
และการพังทลายของ
ดิน 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 



 ๙๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๓        

 ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ป้องกันดินพัง หมู่ ๓ ต.บางโทรัด 
บริเวณโรงงานธูป ถึงบ้านนายมุนี 
เล้าเกร็จ 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. ขนาดสัน
เขื่อนกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๒๕ ม. 
ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๓. โครงการก่อสร้างประตูกั้น 
น้ าเค็ม หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด  
บริเวณบ้านนายเยี่ยม สังข์สวาท 

เพ่ือช่วยระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างประตูป้องกันน้ าเค็ม 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.  
กันดินพังเลียบคลองตาจีน  
หมู่ที่ ๓ ต.บางโทรัด บริเวณบ้าน 
นายละมาด  เล้าเกร็ด  

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. ขนาดสัน
เขื่อน กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๒๕ ม. 
ระยะทางยาว ๒๐ ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ ๔        
 ๕. โครงการก่อสร้างประตู 

ระบายน้ า  คสล. หมู่ที่  ๔  
 ต.บางโทรัด  บริเวณบ้าน 
นายเอกสกุล เฟื่องขจร 
 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างประตูระบายน้ า ขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.  ก าหนด 

- - ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง 

 
 



 ๑๐๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  คสล.  
ป้องกันดินพังเลียบคลองสุนัขหอน 
หมู่ที่  ๔  ต.บางโทรัด  เริ่มจาก 
บริเวณบ้านนายสิงห์  พ่ึงสุดใจ   
ถึงบ้านนายเสน่ห์  สังข์สุวรรณ 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน  คสล. รูปตัว L
ขนาดสันเขื่อนกว้าง ๐.๔๐ เมตร  
ลึก ๐.๒๕ เมตร ระยะความยาว 
๗๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.  ก าหนด 

๗,๖๙๓,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 หมู่ที่ ๕        
 ๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.  

กันดินพังเลียบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ ๕ ต.บางโทรัด  เริ่มจากบ้าน
นางสมบูรณ์  แสงเอ่ียมพ่ึงพร ถึง
บ้านนายสัมฤทธิ์  ด าข า 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยกอ่สร้างเข่ือน คสล. ขนาดสัน
เขื่อนกว้าง ๐.๔๐ เมตร  
ลึก ๐.๒๕เมตร ระยะทางยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 ๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
กันดินพัง หมู่ ๕ เริ่มจากบริเวณ 
แพรกสาธารณะบ้านนายปราโมทย์   
รอดดารา  ถึงคลองสุนัขหอน 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. ระยะทาง
ยาว ๙๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๖๘๔,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๙. โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
หมู่ที่ ๕,๗,๘ 

เพ่ืออนุรักษ์ดิน โดยปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 
 
 



 ๑๐๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๖        

 ๑๐.  โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. 
เลียบคลองเกตุมฯ หมู่ที่ ๖  
ต.บางโทรัด เริ่มบริเวณบ้านนาย
เสน่ห์  ธนิกกุล ถึงคอสะพาน
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๑๐ 

ป้องกันน้ าท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

ก่อสร้างเขื่อน  คสล. ขนาดสัน
เขื่อนกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๒๕ 
ม. ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต.  ก าหนด 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 ๑๑. โครงการก่อสร้างก าแพง 
กันดิน ริมคลองสาธารณะ  พร้อมพ้ืน
ทางเดินเทา้ หมู่ที่ ๖ เริ่มบริเวณถนน 
คสล.ข้างวัดเกตุมฯถึงหน้าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

ป้องกันน้ าท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

โดยก่อสร้างก าแพงกันดิน 
พัง ทั้งสองด้านขนาดสันก าแพง
กว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. 
ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ ม. 
พร้อมทางเดินเท้าด้านบน  ตาม 
แบบ อบต.ก าหนด 

- - ๑,๒๖๒,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 หมู่ที่ ๗        
 ๑๒. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.  

เลียบคลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด  เริ่มจากบริเวณคอสะพาน
ด า สุดเขตหมู่ที่ ๗ 

ป้องกันน้ าท่วม
และการพังทลาย
ของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. ขนาด
สันเขื่อนกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 
๐.๒๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 
 
 
 



 ๑๐๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๑๓. โครงการก่อสร้างประตูกันน้ า 
แพรกสาธารณะ หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด บริเวณบ้านนางองุ่น  
ลิ้มสถาพร 

เพ่ือช่วยระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างประตูกันน้ าแพรก
สาธารณะ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร   ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๑๔. โครงการก่อสร้างประตู 
ระบายน้ า คสล.ป้องกันน้ าท่วมใน
หมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ต.บางโทรัด  
บริเวณท่ีดินนายยม  มุกดาเวช 

เพ่ือช่วยระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างประตูกันน้ าขนาดกว้าง 
๑.๕๐ เมตร พร้อมประตูปิด-
เปิด   ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมและการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 ๑๕.  โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. 
เลียบคลองบางกระสาป หมู่ที่ ๗  
ต.บางโทรัด เริ่มจากเข่ือน คสล.เดิม 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างเขื่อน  คสล. ขนาดสัน
เขื่อนกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ 
เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ 
เมตร  ตามแบบ  อบต.  ก าหนด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน
ไหล่ถนน 

กองช่าง 

 ๑๖. โครงการกอ่สร้างเข่ือน คสล. 
ป้องกันดินพัง เลียบคลองสุนัขหอน 
หมู่ ๗  เริ่มจากปากคลองนาเกลือ  
ถึงบ้านายเฉยีบ ด าข า 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. กันดินพัง 
ขนาดสันเขื่อน  กว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๒๕ เมตรระยะทางยาว 
๔๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๖,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

ประสาน
แผน อบจ. 
 ปี ๒๕๕๗-

๒๕๕๙ 

         

 
 
 



 ๑๐๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๑๗. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ริมแพรกสาธารณะ  พร้อมประตู 
ระบายน้ า หมู่ที่ ๗   บ้านนายยม   
มุกดาเวช  ถึงปากคลอง 
หมู่ที่ ๘ 

ป้องกันน้ าท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างต่อจากของเดิมทั้งสองฝั่ง 
พร้อมฝาปิด ระยะทางยาว ๑๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง 

 ๑๘. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.  
กันดินพังเลียบคลองบางใหม่ หมู่ที่ ๘
เริ่มจากบริเวณเข่ือน คสล.เดิม  
 

ป้องกันน้ าท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. ขนาด 
สันเขื่อนกว้าง ๐.๓๐ ม.  
ลึก ๐.๒๕ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 หมู่ที่ ๙        
 ๑๙. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน 

ดินพัง คสล. เลียบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ ๙ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสงวน 
เรือนประสาร  ถึงบริเวณบ้าน 
นางเจียม   เย็นงาม   
หมู่ที่ ๑๐ 

ป้องกันน้ าท่วมและ
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล. 
ระยะความยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 
ก าหนด 

- - ๔,๗๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 ๒๐. โครงการก่อสร้างเข่ือนก าแพง  
กันดิน คสล. พังเลียบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ ๑๐ ต.บางโทรัด เริ่มจากบริเวณ
หน้าวัดบางพลี ถึงคลองกลาง 

ป้องกันน้ าท่วมและ 
การพังทลายของดิน 

โดยก่อสร้างเข่ือน คสล.ขนาดสันเขื่อน
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร 
ระยะความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

         



 ๑๐๔ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๑. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  
หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหน้าวัดบางพลี 

เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรทางน้ า 

โดยท าการสร้างทุ่นเหล็ก ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๕.๐๐ 
เมตร พร้อมทางขึ้นลงตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรทางน้ า 

กองช่าง 

 ๒๒. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน 
น้ าท่วม บริเวณหน้าวัดบางพลี  
เลียบคลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๑๐ 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓,๕๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม 
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

 ๒๓. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้ า
ท่วม เริ่มจากเข่ือนเดิม  ถึงบริเวณท่ีดิน
นายมิน  พงษ์เพ็ง 

ป้องกันน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน 

ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ป้องกันดินริม 
ชายฝั่งพังทลาย 

กองช่าง/
อบจ./ส.ส./
งบพัฒนา
จังหวัด 

         
 



 ๑๐๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
   ๖.๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑    ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท ) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่บ้านมีอาชีพเสริม 

กลุ่มแม่บ้านมรีายได้เสริม ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - กลุ่มแม่บ้านมีรายได้
เสริม 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตรในพื้นที่ให้ได้ผลผลิต 
ที่มีราคาสูงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาสินค้าด้าน
การเกษตรให้ได้ผลผลิตที่
มีราคาสูงข้ึน 

จัดฝึกอบรมเกษตรกรในเขต
พ้ืนที ่จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- เกษตรกรจ าหน่าย 
สินค้าทางการเกษตร
ได้ราคาสูงขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและ
วันหยุด 

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
นักศึกษาและให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สนับสนุนงบประมาณใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของทุกช่วงวัย จ านวน  
๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม ส านักงานปลัด 

๔ 
 

โครงการนวดแผนไทย 
 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ เพ่ือ
การศึกษา/อบรม แพทย์
แผนไทย 

กระตุ้นและพัฒนาการนวด/
สปา ให้กับอาสาสมัคร กลุ่ม 
อสม. แม่บ้าน 

- ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ในไปสร้างอาชีพเสริม
ได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕ โครงการจัดฝึกอบรมการท า 
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่บ้านมีอาชีพเสริม และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 
แก่กลุ่มแม่บ้าน 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
มีความรู้ในการท า
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

๖ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ  
ให้แก่ประชาชนต าบลบางโทรัด 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมในครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ 
ให้แก่ประชาชน 

- - ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 



 ๑๐๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
   ๖.๒  แนวทางการพัฒนาที่  ๒    ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าในต าบล  เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
 

เพ่ือจัดให้สินค้าของกลุ่ม
สตรีมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
กลุ่มสตรี 

- - ๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สามารถจ าหน่ายได้
เพ่ิมมากขึ้นและเป็นที่
รู้จักของบคุลภายนอก 

ส านักงานปลัด 

๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการตลาดของกลุ่มสตรี 
 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีสามารถ
น ามากพัฒนาช่องทาง
การตลาดของตนเอง 

จัดศึกษาดูงานหรือให้ความ 
รู้แก่กลุ่มสตรี 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

เพ่ิมรายได้และเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

๓. โครงการปรับปรุงศูนย์ OTOP และ
ศูนย์แปรรูปปลาสลิด 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีสามารถ
น ามากพัฒนาช่องทาง
การตลาดของตนเอง 

ส่งเสริมด้านการตลาดของ
สินค้าในต าบล 

- ๓๐๐,๐๐๐
อบต. 

- เพ่ิมรายได้และเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานคณะกรรมการสนับสนุน
เตรียมความพร้อมศูนย์จ าหน่าย
สินค้า“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
ต าบลบางโทรัด  

เพ่ือด าเนินงานศูนย์
จ าหน่ายสินค้า “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
ต าบลบางโทรัด 

ส่งเสริมด้านการตลาดของ
สินค้าในต าบล 

๓๒,๗๐๐ 
อบต. 

- - เปิดศูนย์จ าหน่าย
สินค้า“หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์” 

ส านักงานปลัด 

 



 

 

๑๐๗ 

ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางโทรัดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างแท้จริงน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้  ดังน้ี 
 
๑.  องค์กรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  ๓  คน 
  ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๒  คน 
  ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๒  คน 
  ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน  ๒  คน 
  ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน  ๒  คน 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังน้ี 

๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๒.  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๒.๑  การติดตามผลเป็นกระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานว่า
การด าเนินงานมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด  เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ทั้งในเชิง
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และต้นทุนอื่นๆ  การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะท าให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว  ยังท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท าง านในอนาคต  
รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากขึ้น  ซึ่งการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดแต่ละโครงการน้ัน  จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  ร่วมติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 



 

 

๑๐๘ 

 ๒.๒  การประเมินผลจะด าเนินการหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว  เป็นการเปรียบเทียบผลของ
การปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่ได้ก าหนดไว้  โดยจะน าข้อมูลจากการติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย   
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดสินใจปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่การยุติดเนินงาน
ของแผนงาน  โครงการพัฒนาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะด าเนินการในอนาคต  ซึ่งใน การประเมินผล
โครงการน้ันจะด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน  โดยใช้
แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลส านักปลัดที่ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดส าหรับ
การเก็บข้อมูล 
 
๓. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  จะแบ่ง
ออกเป็น  ๒  ระยะ 
  ๑. การติดตามผล จะด าเนินการหลังจากที่ ได้เร่ิมปฏิบัติงานตามแผนงาน  โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
  ๒.  การประเมินผล  จะด าเนินการภายหลังสิ้นปีงบประมาณต้ังแต่เดือนตุลาคม – เดือน
ธันวาคม  เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  รวมถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับผลจากการด าเนินงาน  ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  น าผลที่
ได้มาปรับแผนพัฒนาให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  ตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
๔.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ  รวมทั้งความพึง
พอใจของประชาชน  มาจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัดจะน ารายงานผลฯ เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดได้รับทราบ และประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

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