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คำนำ 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙/๑  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธศาสตร์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อังมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

  เพ่ือให้การดำเนินการให้ เป็ น ไปตามกฎหมายดั งกล่ าว  จึ งต้ องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

  ดั งนั้ น  องค์ การบริหารส่ วนตำบลบางโทรัด   จึ งหวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ าแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด   

            สิงหาคม ๒๕๖๔    

    

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง                  หน้า 
 
                     

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                  ๑ - ๙ 
 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ๑๐ - ๓๐    
    
   

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                      ๓๑ - ๓๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร                    ๓๖ - ๔๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต               ๕๐ - ๖๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     ๖๒ - ๗๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                   ๗๔ - ๑๕๒  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม           ๑๕๓ - ๑๖๔ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                                      ๑๖๕ - ๑๖๘  

 

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๕๗๐) แบบ ผด.๐๓      ๑๖๙ - ๑๗๐ 

 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล        ๑๗๑ - ๑๗๒ 
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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั ตัง้อยู่ทีห่มู่ที ่ ๖   ต ำบลบำงโทรดั  อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร   

จงัหวดัสมุทรสำคร   โทรศพัท ์ ๐๓๔ – ๘๘๕๐๘๙ ต่อ ๑๑  และโทรสำร  ๐๓๔ – ๘๘๕๐๘๐ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน 

       หมู่ที่  ๑    บ้านคลองซ่ือ             

   หมู่ที่  ๒    บ้านบางน้ำวน     

                  หมู่ที่  ๓    บ้านคลองซ่ือ             

                หมู่ที่  ๔    บ้านบางน้ำวน     

                 หมู่ที ่ ๕    บ้านบางโทรัด         

  หมู่ที่  ๖    บ้านบางโทรัด          

                หมู่ที่  ๗   บ้านบางโทรัด             

  หมู่ที่  ๘    บ้านบางโทรัด          

               หมู่ที่  ๙    บ้านบางพลี            

  หมู่ที่ ๑๐   บ้านบางพลี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ลักษณะ... 



-๒- 

 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด         

            ทิศเหนือ          จดตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
            ทิศใต้              จดทะเลอ่าวไทย 
               ทิศตะวันออก     จดตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 
               ทิศตะวันตก       จดตำบลกาหลง  อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรสาคร 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
        องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน มี
เนื้อที่ทั้งหมด ๓๕.๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑,๙๓๗.๕๐ ไร่ ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอเมืองสมุทรสาครไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสุนัขหอนมีถนน
พระราม  ๒  ตัดผ่าน  พ้ืนเพเดิมของราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี        เมื่อประมาณ  ๒๐๐  
ปีเศษที่ผ่านมาราษฎรประกอบอาชีพทำนาเกลือ  สวนมะพร้าว สวนจาก และรับจ้างทั่วไป   

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

      ตำบลบางโทรัดที่ตั้งอยู่ชายทะเลอยู่ในอิทธิพลของลมบกและลมทะเล รวมทั้งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน ทำให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื่น ขณะเดียวกันอากาศร้อนในฤดู
ร้อนก็ไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากความชื้นจากลมทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๘ – ๒๙ องศาเซลเซียส มีฝนตกมาก
ที่สุดในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดผ่านประเทศ
ไทย และมีฝนตกน้อยที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน  

       พ้ืนที่ตำบลบางโทรัด มีลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเค็มจัด เป็นดินเหนียวเป็นพ้ืนที่ทำนาเกลือ 
เพราะเลี่ยงกุ้ง ปลากกะพงและเลี้ยงปลาน้ำกร่อยชนิดต่างๆ พ้ืนที่บางส่วนใช้ทำสวนมะพร้าว   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

   ๒.๑ เขตการปกครอง 
            เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี ้

 หมู่ที่  ๑  บ้านคลองซื่อ      จำนวนครัวเรือน        ๔๘๕    ครัวเรือน     เนื้อท่ี   ๓,๒๕๐  ไร่   
 หมู่ที่  ๒  บ้านบางน้ำวน จำนวนครัวเรือน        ๑๐๘   ครวัเรือน     เนื้อท่ี      ๖๕๔  ไร่     
 หมู่ที่  ๓  บ้านคลองซื่อ      จำนวนครัวเรือน     ๑,๓๔๗    ครัวเรือน     เนื้อท่ี   ๒,๐๓๑  ไร่      
 หมู่ที่  ๔  บ้านบางน้ำวน จำนวนครัวเรือน        ๒๑๘   ครวัเรือน     เนื้อท่ี   ๑,๑๙๕  ไร่    
 หมู่ที ่ ๕  บ้านบางโทรัด      จำนวนครัวเรือน        ๑๙๒   ครัวเรอืน     เนื้อท่ี   ๒,๙๘๔  ไร่         
 หมู่ที่  ๖  บ้านบางโทรัด      จำนวนครัวเรือน     ๑,๐๕๘   ครัวเรอืน     เนื้อท่ี   ๑,๓๕๑  ไร่    
 หมู่ที่  ๗  บ้านบางโทรัด      จำนวนครัวเรือน        ๓๒๐   ครัวเรอืน     เนื้อท่ี   ๓,๗๖๖  ไร่             
 หมู่ที่  ๘  บ้านบางโทรัด      จำนวนครัวเรือน        ๑๗๘   ครัวเรอืน     เนื้อท่ี   ๔,๔๘๐  ไร่    
 หมู่ที่  ๙  บ้านบางพลี         จำนวนครัวเรือน        ๑๒๐   ครวัเรือน     เนื้อท่ี     ๖๑๘   ไร่     
   หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางพล ี จำนวนครัวเรือน        ๓๕๒   ครวัเรือน     เนื้อที่   ๑,๖๐๖  ไร่  
                  รวมจำนวนครัวเรือน     ๔,๓๗๘    ครัวเรือน   

 รวมเนื้อที่ท้ังหมดของตำบลบางโทรัด   ๓๕.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๙๓๗.๕๐ ไร่ 

 



-๓- 

      ๒.๒ การเลือกตั้ง 

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  ทั้งเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็น ๑๐ เขตเลือกตั้ง   

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตำบลบางโทรัด จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

  หมู่ที่ ๑  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     ๙๖๖  คน 
  หมู่ที่ ๒  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     ๒๖๗  คน 
  หมู่ที่ ๓  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๑,๔๐๖  คน 
  หมู่ที่ ๔  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     ๕๘๘  คน 
  หมู่ที่ ๕  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     ๕๖๗  คน 
  หมู่ที่ ๖  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ๙๔๒   คน 
  หมู่ที่ ๗  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ๗๕๖   คน 
  หมู่ที่ ๘  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ๕๑๗   คน 
  หมู่ที่ ๙  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ๓๗๖   คน 
  หมู่ที่ ๑๐ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๕๒๗   คน 

  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ๖,๙๑๒  คน  
                ปัจจุบันยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกการเลือกตั้งจากคำสั่ง คสช.   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  มีโครงสร้างประกอบด้วย 
๑. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด   ๒๐  คน จาก  

๑๐  หมู่บ้าน ๆ  ละ  ๒  คน  อำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังต่อไปนี้ 
               (๑)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (๓)  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย  
นโยบำยแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  ขอ้บญัญตั ิ ระเบยีบ  และขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร 
 ๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน  และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก มีอำนาจหน้าที่ตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังต่อไปนี้ 

(๑)กำหนด... 
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 (๑)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ  ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  (๒)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
              (๔)  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๕)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
 (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 ๓. ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  
 มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  ตามแผนอัตรากำลัง ๓ 
ปี  รอบปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔- พ.ศ. ๒๕๖๖) จากระดับส่วนเป็นระดับกอง ประกาศใช้ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัดสมุทรสาคร  ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓                 เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  
๒๕๖๓  แล้วนั้น 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๗(๙)  และมาตรา  ๒๖  แห่ง  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจกรรมอ่ืนเกี่ยวกับงานบริหารงานส่วน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อ  ๒๒๖ - ข้อ  ๒๓๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕  เรื่อง แนวทางกำหนดชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ขององค์การบริหารส่วนตำบล   

 ดังนั้นจึงประกาศกำหนดส่วนราชการ  รวมถึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  แบ่งงานออกเป็น จำนวน ๕ ส่วนราชการ ไว้ดังนี้ 

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

 การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ๘(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน 
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
นโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย  โดยมีพนักงานและ
ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน  ๘๑  คน 
 

ประชากร... 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 องค์ การบ ริ ห ารส่ วน ตำบ ลบ างโท รั ด  มี ป ระชากรทั้ งสิ้ น   ๘ ,๕ ๙ ๘  คน  เป็ น ชาย ๔ ,๑ ๐ ๗  คน   
หญิ ง ๔,๔๙๑  คน  (สถิ ติ ประชากรจากทะเบี ยนบ้ าน แยกรายพ้ื นที่ ระดั บตำบล  ข้ อมู ลของตำบลบางโทรั ด  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔) 
  ชาย หญิง   รวม 
 หมู่ที่  ๑  บ้านคลองซื่อ        ๕๘๓  ๖๒๔ ๑,๒๐๗        
 หมู่ที่  ๒  บ้านบางน้ำวน ๑๔๘ ๑๗๒  ๓๒๐   
                  หมู่ที่  ๓  บ้านคลองซื่อ        ๘๗๓       ๙๕๒ ๑,๘๒๕  
  หมู่ที่  ๔  บ้านบางน้ำวน       ๓๔๒ ๓๖๙   ๗๑๑        
                  หมู่ที ่ ๕  บ้านบางโทรัด       ๓๓๓ ๓๗๒   ๗๐๕     
  หมู่ที่  ๖  บ้านบางโทรัด       ๕๗๘ ๖๓๙ ๑,๒๑๗   
                  หมู่ที่  ๗  บ้านบางโทรัด       ๔๕๕ ๔๘๓    ๙๓๘  
  หมู่ที่  ๘  บ้านบางโทรัด       ๒๘๗ ๓๓๒  ๖๑๙     
                  หมู่ที่  ๙  บ้านบางพลี         ๑๙๗ ๒๓๘                   ๔๓๕   
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางพลี        ๓๑๑  ๓๑๐        ๖๒๑  
                 รวมทั้งสิ้น            ๔,๑๐๗            ๔,๔๙๑                    ๘,๕๙๘              

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๕  โรงเรียน  ได้แก่ 
   ๑.  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ      จำนวน      ๑    แห่ง 
   ๒.  โรงเรียนวัดบางน้ำวน       จำนวน      ๑    แห่ง 
   ๓.  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม      จำนวน      ๑    แห่ง 
   ๔.  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร      จำนวน      ๑    แห่ง 

๕.  โรงเรียนวัดบางพลี     จำนวน      ๑    แห่ง 
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  ๑  โรงเรียน ได้แก่     

        - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๕  ศูนย์  ได้แก่   

๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองซื่อ    จำนวน      ๑    แห่ง 
๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางน้ำวน   จำนวน      ๑    แห่ง 
๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัณฑูรสิงห์     จำนวน      ๑    แห่ง 
๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพลี     จำนวน      ๑    แห่ง 

     ๕.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม จำนวน      ๑    แห่ง 
 

๔.๒สาธารณสุข... 
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 ๔.๒ สาธารณสุข 

  ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางโทรัด  จำนวน      ๑    แห่ง  
    ๒. โรงพยาบาลวัดเกตุมดีฯ (โรงพยาบาลสมุทรสาคร ๒)   จำนวน      ๑    แห่ง 
  ๔.๓ การสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบางโทรัด 
    ๒.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 

๓.ศูนย์ไร้ที่พ่ึงจังหวัดสมุทรสาคร 

๔.๔ หน่วยงานราชการ 
 ๑.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 
 ๒.สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสาคร 
 ๓.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 
 ๔.สถานีตำรวจภูธรบางโทรัด 
 ๕.สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗ 
 ๖.แขวงการทางสมุทรสาคร (บางโทรัด) 
 ๗.หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางโทรัด 
 ๘.สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดได้มีการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อน เป็นการบริการประชาชนให้

ได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก  
๕.๒ การไฟฟ้า  
 ปั จจุ บั นปริ มาณ การผลิ ตและจำหน่ ายกระแสไฟฟ้ า ของสำนั กงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค 

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือนมีกระแสไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๕.๓ การประปา 
 ตำบลบางโทรัด มีประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ สาย  
 ๑. หมู่ที่ ๓ 

๒. หมู่ที่ ๓ 

๓. หมู่ที่ ๔ 

๔. หมู่ที่ ๖ 

๕. หมู่ที่ ๑๐ 

 ๕.๔ โทรศัพท์  

  - โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  ๒  แห่ง 

๖.ระบบ... 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
   - นาเกลือ 
   - สวนมะพร้าว 
 ๖.๒ การประมง 
  - ประมงชายฝั่งทะเล      
 ๖.๓ การบริการ 
  - ปั๊มแก๊ส  จำนวน  ๑  แห่ง 
  - ปั๊มน้ำมัน ประเภท ๓ จำนวน  ๒  แห่ง 
  - ปั๊มน้ำมัน  ประเภท ๒ (หลอด) จำนวน  ๒  แห่ง 
 ๖.๔ อุตสาหกรรม 
  - โรงงานอุตสาหกรรมตำบลบางโทรัด จำนวน   ๗๙ แห่ง 
 ๖.๕ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - วิสาหกิจอุ่นไอตาล 
๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 
   ศาสนาสถาน จำนวน  ๕  แห่ง ได้แก่ 
  ๑. วัดคลองซื่อ    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ 
  ๒. วัดบางน้ำวน    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔ 
  ๓. วัดเกตุมดีศรีวราราม   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ 
  ๔. วัดบัณฑูรสิงห์    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗ 
  ๕. วัดบางพลี    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ 
 ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
  แห่หางหงส์ หมู่ที่ ๔ 
 ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  การทำนาเกลือ 
 ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  - เกลือ 
  - น้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลปีบ) 
  - น้ำตาลสด 
 
 

๘.ทรัพยากร... 
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๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
        ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพพ้ืนที่ ของตำบลบางโทรัด เป็ นพ้ืนที่ ราบ มี พ้ื นที่ บางส่ วนของตำบล 
ติดกับทะเลอ่าวไทย และมี ลำคลอง และมี ถนนพระราม ๒ ตั ดผ่ าน จึ งทำให้ สภาพพ้ืนที่ ของตำบลบางโทรัด 
มีทำเลเหมาะสมแก่การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม สิ่ งแวดล้อม ตำบลบางโทรัดถือเป็นพ้ืนที่  
กึ่งชุมชนเมืองและชนบท จึงค่อนข้างจะมีความเจริญเติบโต รวดเร็ว ทั้ งด้านที่ อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม  
ซึ่ งเป็ นปัญหาที่ มี ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม มีทั้ งเรื่ องการกำจัดขยะมูลฝอย เช่ น  ภาชนะรองรับขยะมู ลฝอย  
การจัดเก็บขยะรวมทั้งสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะ ปัญหาการระบายน้ำเสียสู่ลำคลอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง กลิ่น เสียง ฝุ่น
ละออง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ             ของ
ประชาชนในเขตตำบล 

 การรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ความรู้เรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ 
 

๘.๑  คลอง  
 ๑.  คลองซื่อ      ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑, ๓ 
 ๒.  คลองตาจีน     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๓ 
 ๓.  คลองท่าแร้ง      ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔ 
 ๔.  คลองบางยี่พาด     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕ 
 ๕.  คลองบางปลา     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕ 
  ๖.  คลองสุนัขหอน     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖, ๙, ๑๐ 
  ๗.  คลองบางกระสาป     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๗ 
  ๘.  คลองบางโทรัด     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๗ 
  ๙.  คลองบางใหม่     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๘ 
  ๑๐.  คลองมรณะ     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๘ 
  ๑๑.  คลองบางพลีใหญ่     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๙ 
  ๑๒.  คลองกลาง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑๐ 

 แหล่งน้ำสร้างขึ้นบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๒๗ บ่อ ได้แก่  
๑.  วัดคลองซื่อ     หมู่ที่ ๑   
๒. บ้านบางสะแก     หมู่ที่ ๑   
๓.  คลองซื่อ ซอย ๒    หมู่ที่ ๑  
๔.  บ้านนางทองดี ศรหุนะ    หมู่ที่ ๑  
๕.  บ้านนายประเสริฐ  ท้วมลี่   หมู่ที่ ๑  
๖.  บ้านนายบุญช่วย  เสมสรไชย   หมู่ที่ ๒  
 

๗.บ่อบริเวณ... 



-๙- 

๗.  บ่อบริเวณคานเรือ    หมู่ที่ ๒   
๘.  บ้านนายบัณฑิต อารัมพจน์   หมู่ที่ ๓  
๙.  ศาลาประจำหมู่บ้าน    หมู่ที่ ๓  
๑๐. บ่อบริเวณคลองตาจีน   หมู่ที่ ๓  
๑๑.  โรงเรียนวัดบางน้ำวน    หมู่ที่ ๔  
๑๒.  บ้านนายบุญช่วย  จันทร์รักษา   หมู่ที่ ๔ 
๑๓.  ซอยจวนศิริ     หมู่ที่ ๔ 
๑๔.  บ้านนายเชาว์ อรุณณัฐ   หมู่ที่ ๕ 
๑๕.  บ้านผู้ใหญ่สุทิน ทองอรุณ   หมู่ที่ ๕ 
๑๖.  บ้านบางปลา    หมู่ที่ ๕ 
๑๗.  บ้านผู้ใหญ่เชิงชาย  เทศสมบูรณ์   หมู่ที่ ๖ 
๑๘.  บ้านนางสาวสายพิรุณ  รอดสุกา   หมู่ที่ ๖ 
๑๙.  บ้านนายชิด  เพียรทรัพย์    หมู่ที่ ๖ 
๒๐.  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร    หมู่ที่ ๗ 
๒๑.  บ้านนางวาสนา เกิดจงรัก    หมู่ที่ ๗ 
๒๒.  บ้านนายยงยุทธ  ใครสมุทร    หมู่ที่ ๘ 
๒๓.  บ้านนายไพศาล  คุณาบุตร    หมู่ที่ ๘ 
๒๔.  คลองสุนัขหอน    หมู่ที่ ๙ 
๒๕.  บ้านนายสมัย  พุกบัวขาว    หมู่ที่ ๙ 
๒๖.  โรงเรียนวัดบางพลี     หมู่ที่ ๑๐ 
๒๗.  วัดบางพลี      หมู่ที ่๑๐ 

 ๘.๒ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.  คลองซื่อ      ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑, ๓ 
 ๒.  คลองตาจีน      ไหลผ่าน หมู่ที่ ๓ 
 ๓.  คลองท่าแร้ง      ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔ 
 ๔.  คลองบางยี่พาด     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕ 
 ๕.  คลองบางปลา     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕ 
  ๖.  คลองสุนัขหอน     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖, ๙, ๑๐ 
  ๗.  คลองบางกระสาป     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๗ 
  ๘.  คลองบางโทรัด     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๗ 
  ๙.  คลองบางใหม่     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๘ 
  ๑๐.  คลองมรณะ     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๘ 
  ๑๑.  คลองบางพลีใหญ่     ไหลผ่าน หมู่ที่ ๙ 
  ๑๒.  คลองกลาง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑๐ 

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



ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  
  กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงโทรดัมคีวำมสมัพนัธ์กบัแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขบัเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมัน่คง  มัง่คัง่  และยัง่ยืน                    
โดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรกำรเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตรช์ำตติ่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจดัท ำยุทธศำสตรช์ำต ิซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์
ชำตติำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกรรจดัท ำร่ำงยุทธศำสตรช์ำต ิ  

ในกำรที่จะบรรลุวิสยัทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นัน้  จ ำเป็น
จะต้องมกีำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพฒันำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำของทุกภำค
สว่นใหข้บัเคลื่อนไปในทศิทำงเดยีวกนั ดงันัน้ จงึจ ำเป็นจะตอ้งก ำหนดยุทธศำสตรช์ำตใินระยะยำว  เพือ่ถ่ำยทอด
แนวทำงกำรพฒันำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร  และสร้ำงควำมเข้ำใจถึง
อนำคตของประเทศไทยร่วมกนั และเกดิกำรรวมพลงัของทุกภำคสว่นในสงัคมทัง้ประชำชน เอกชน ประชำสงัคม
ในกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำเพื่อกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชน์แห่งชำตแิละบรรลุวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนืเป็นประเทศพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ”หรอืคติ
พจน์ประจำชำติ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” เพื่อให้ประเทศมขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพฒันำแลว้ คนไทยมคีวำมสุข อยู่ด ีกนิด ีสงัคมมคีวำมมัน่คงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตรช์ำติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ  ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไป  จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมัน่คง (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  (๓) ยุทธศำสตร์กำร
พฒันำและเสรมิสรำ้งศกัยภำพคน (๔) ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสรำ้งโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทยีมกนัทำงสงัคม 
(๕) ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสรำ้งกำรเตบิโตบนคุณภำพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และ  (๖) ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
ปรบัสมดุลและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั  โดยมสีำระส ำคญัของแต่ละยุทธศำสตร ์สรุปได ้ดงันี้ 

            ๑) ยุทธศาสตรด้์านความมัน่คง มเีป้ำหมำยทัง้ในกำรสรำ้งเสถยีรภำพภำยในประเทศและช่วย
ลดและป้องกนัภยัคุกคำมจำกภำยนอก รวมทัง้สรำ้งควำมเชื่อมัน่ในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มตี่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทำงทีต่อ้งให ้    ควำมส ำคญั อำท ิ

(๑) กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่คงของสถำบนัหลกัและกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย
อนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบรหิำรประเทศและพัฒนำควำมมัน่คงทำงกำรเมอืง  ขจดั
คอรร์ปัชัน่ สรำ้งควำมเชื่อมัน่ในกระบวนกำรยุตธิรรม 

(๓) กำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในและควำมสงบเรยีบรอ้ยภำยใน ตลอดจนกำรบรหิำร
จดักำรควำมมัน่คงชำยแดนและชำยฝัง่ทะเล 

 

 

(๔)กำรพฒันำ... 

 



    -๑๑- 

(๔) กำรพฒันำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศทุกระดบั และ
รกัษำดุลยภำพควำมสมัพนัธก์บัประเทศมหำอ ำนำจ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำมมัน่คงรปูแบบใหม่ 

(๕) กำรพฒันำเสรมิสรำ้งศกัยภำพกำรผนึกกำลงัป้องกนัประเทศ กำรรกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยภำยในประเทศสรำ้งควำมร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบำ้นและมติรประเทศ 

(๖) กำรพฒันำระบบกำรเตรยีมพรอ้มแห่งชำตแิละระบบบรหิำรจดักำรภยัพบิตั ิรกัษำควำม

มัน่คงของฐำนทรพัยำกรธรรมชำต ิ สิง่แวดลอ้ม 

(๗) กำรปรบักระบวนกำรทำงำนของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งจำกแนวดิง่สูแ่นวระนำบมำกขึน้ 

  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทย

สำมำรถพฒันำไปสู่กำรเป็นประเทศพฒันำแลว้ ซึ่งจำเป็นต้องยกระดบัผลติภำพกำรผลติและกำรใชน้วตักรรมใน

กำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทัง้ในสำขำอุตสำหกรรม  เกษตรและบรกิำร กำร

สร้ำงควำมมัน่คงและปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

รวมทัง้กำรพฒันำฐำนเศรษฐกจิแห่งอนำคต ทัง้นี้ภำยใต้กรอบกำรปฏริูปและพฒันำปัจจยัเชงิยุทธศำสตรท์ุกดำ้น 

อนัไดแ้ก่โครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบโลจสิตกิส์ วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม กำรพฒันำทุนมนุษย์ และ

กำรบรหิำรจดักำรทัง้ในภำครฐัและภำคธุรกจิเอกชน กรอบแนวทำงทีต่อ้งใหค้วำมส ำคญั อำท ิ

(๑) กำรพฒันำสมรรถนะทำงเศรษฐกจิ ไดแ้ก่กำรรกัษำเสถยีรภำพเศรษฐกจิและสรำ้ง
ควำมเชื่อมัน่กำรส่งเสรมิกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขนัที่เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจน
กำรพฒันำประเทศสู่ควำมเป็นชำตกิำรค้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมภิำค  และเป็นกำรยกระดบั
ไปสูส่ว่นบนของห่วงโซ่มลูค่ำมำกขึน้ 

(๒) กำรพฒันำภำคกำรผลติและบรกิำร บนฐำนของกำรพฒันำนวตักรรมและมคีวำม
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมกีำรใชด้จิทิลัและกำรคำ้ทีเ่ขม้ขน้เพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิม่และขยำยกจิกรรมกำรผลติและ
บรกิำร   โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลศิในระดบัโลกและในระดบัภูมภิำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบรกิำรที่
หลำกหลำยตำมรปูแบบกำรด ำเนินชวีติและกำรด ำเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป รวมทัง้เป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำด
และปลอดภยัของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสรมิสรำ้งฐำนกำรผลติใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื เพิม่ขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรบัไปสู่กำรท ำกำรเกษตรยัง่ยืนที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพฒันำอำชีพที่เขม้แขง็ และกำรพฒันำสนิค้ำเกษตรที่มศีกัยภำพและ
อำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภยั 

- ภำคอุตสำหกรรม  โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ  ยกระดับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมปัจจุบนัทีม่ศีกัยภำพสูง และพฒันำอุตสำหกรรมอนำคตทีม่ศีกัยภำพ โดยกำรใชด้จิทิลัและกำรคำ้มำ
เพิม่มลูค่ำและยกระดบัห่วงโซ่มลูค่ำในระดบัสงูขึน้ 

- ภำคบรกิำร โดยขยำยฐำนกำรบรกิำรใหม้คีวำมหลำกหลำย มคีวำมเป็นเลศิและเป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม โดยกำรยกระดบับรกิำรที่เป็นฐำนรำยไดเ้ดมิ เช่น กำรท่องเทีย่ว และพฒันำให้ประเทศไทย

เป็นศูนยก์ลำงกำรใหบ้รกิำรสุขภำพ ธุรกจิบรกิำรดำ้นกำรเงนิและธุรกจิบรกิำรทีม่ศีกัยภำพอื่นๆ เป็นตน้ 

(๓)กำรพฒันำ... 



  -๑๒- 

(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 
ยกระดบัผลิตภำพแรงงำนและพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs) สู่สำกล และพฒันำวสิำหกิจ
ชุมชนและสถำบนัเกษตรกร 

(๔) กำรพฒันำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมอืงพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน     
และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ  จดัระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม  มีกำรจดักำร
สิง่แวดลอ้มเมอืง   และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงสงัคมและเศรษฐกจิทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภำพ 

(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรและกำรวจิยัและพฒันำ 

(๖) กำรเชื่อมโยงกบัภูมภิำคและเศรษฐกจิโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพฒันำกบั
นำนำประเทศ ส่งเสรมิควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนต่ำงๆ  เพิ่มบทบำทของไทยใน
องคก์รระหว่ำงประเทศ รวมถงึสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้นกำรต่ำงประเทศ 

 ๓) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน เพื่อพฒันำคนและสงัคมไทยให้
เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย  ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทกัษะกำรคิด
วเิครำะหอ์ย่ำงมเีหตุผล มรีะเบยีบวนิัย เคำรพกฎหมำยมคีุณธรรมจรยิธรรม รูคุ้ณค่ำควำมเป็นไทย มคีรอบครวัที่
มัน่คง กรอบแนวทำงทีต่อ้งใหค้วำมสำคญั อำท ิ

(๑) กำรพฒันำศกัยภำพคนตลอดช่วงชวีติใหส้นบัสนุนกำรเจรญิเตบิโตของประเทศ 
(๒) กำรยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำและกำรเรยีนรูใ้หม้คีุณภำพ เท่ำเทยีม และทัว่ถงึ 
(๓) กำรปลูกฝังระเบยีบวนิยั คุณธรรม จรยิธรรมค่ำนิยมทีพ่งึประสงค ์
(๔) กำรสรำ้งเสรมิใหค้นมสีุขภำวะทีด่ ี
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบัน

ครอบครวัในกำรบ่มเพำะจติใจใหเ้ขม้แขง็ 

๔) ยุทธศาสตรด้์านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม  เพื่อ
เร่งกระจำยโอกำสกำรพฒันำและสรำ้งควำมมัน่คงใหท้ัว่ถงึ ลดควำมเหลื่อมล ้ำไปสูส่งัคมทีเ่สมอภำคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทำงทีต่อ้งใหค้วำมสำคญั อำท ิ

(๑) กำรสรำ้งควำมมัน่คงและกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงดำ้นเศรษฐกจิและสงัคม 
(๒) กำรพฒันำระบบบรกิำรและระบบบรหิำรจดักำรสุขภำพ 
(๓) กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อกำรด ำรงชวีติในสงัคมสงูวยั 
(๔) กำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ของสถำบนัทำงสงัคมทุนทำงวฒันธรรมและควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
(๕) กำรพฒันำกำรสือ่สำรมวลชนใหเ้ป็นกลไกในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำ 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เพื่อเร่งอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมัน่คงของฐำนทรพัยำกรธรรมชำติ และมีควำมมัน่คงด้ำนน ้ ำ รวมทัง้มี

ควำมสำมำรถในกำรป้องกนัผลกระทบและปรบัตวัต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศและภยัพบิตัิธรรมชำติ 

และพฒันำมุ่งสูก่ำรเป็นสงัคมสเีขยีว กรอบแนวทำงทีต่อ้งใหค้วำมสำคญั อำท ิ

 

(๑)กำรจดั... 



-๑๓- 

(๑) กำรจดัระบบอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนักำรท ำลำยทรพัยำกรธรรมชำต ิ
(๒) กำรวำงระบบบรหิำรจดักำรน ้ำให้มีประสิทธิภำพทัง้ ๒๕ ลุ่มน ้ำ เน้นกำรปรบั

ระบบกำรบรหิำรจดักำรอุทกภยัอย่ำงบูรณำกำร 
(๓) กำรพฒันำและใชพ้ลงังำนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(๔) กำรพฒันำเมอืงอุตสำหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ 
(๖) กำรใชเ้ครื่องมอืทำงเศรษฐศำสตรแ์ละนโยบำยกำรคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

๖) ยุทธศาสตรด้์านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ กำรบรหิำรจดักำรภำครฐั เพื่อให้
หน่วยงำนภำครฐัมขีนำดที่เหมำะสมกบับทบำทภำรกจิ มสีมรรถนะสูง มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลกระจำย
บทบำทภำรกจิไปสูท่อ้งถิน่อย่ำงเหมำะสมมธีรรมำภบิำลกรอบแนวทำงทีต่อ้งใหค้วำมส ำคญั อำท ิ

(๑) กำรปรบัปรุงโครงสรำ้ง บทบำท ภำรกจิของหน่วยงำนภำครฐั ใหม้ขีนำดทีเ่หมำะสม 
(๒) กำรวำงระบบบรหิำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(๓) กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรก ำลงัคนและพฒันำบุคลำกรภำครฐั 
(๔) กำรต่อตำ้นกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
(๕) กำรปรบัปรุงกฎหมำยและระเบยีบต่ำงๆใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(๖) กำรพฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรประชำชนของหน่วยงำนภำครฐั 
(๗) กำรปรบัปรุงกำรบรหิำรจดักำรรำยไดแ้ละรำยจ่ำยของภำครฐั 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

    กำรจดัท ำแผนพฒันำสีปี่ของเทศบำลมคีวำมสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรพ์ฒันำ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  โดยแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำจะต้องสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชำต ิ ทัง้นี้  แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ิ้นสุดลง
และกำรจดัท ำแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ ฉบบัที่  ๑๒ อยู่ระหว่ำงกำรเสนอร่ำงแผนซึ่งได้ก ำหนด
ยุทธศำสตรเ์อำไวแ้ลว้   

ดงันัน้  เพื่อใหก้ำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
บำงโทรดั มคีวำมสอดคลอ้งกบัทศิทำงแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่๑๒  องคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลบำงโทรดัจงึไดจ้ดัท ำแผนทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่๑๒  ซึ่ งมทีัง้หมด  
๖ ยุทธศำสตร ์ดงันี้ 

๑. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๒. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสง่เสรมิคุณภำพชวีติ 
๓. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำกำรศกึษำ  ศำสนำและวฒันธรรม 
๔. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
๕. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสง่เสรมิงำนสำธำรณสุขฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
๖. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำเศรษฐกจิ 

 

 

๑.๓ แผนพัฒนา... 



-๑๔- 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ๒  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 
  จำกกำรวเิครำะห์ศกัยภำพด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมของ กลุ่มจงัหวดั  
ภำคกลำงตอนล่ำง ๒ ประกอบกบักำรพจิำรณำจำกควำมต้องกำรของภำคประชำชน สภำพแวดล้อมทัง้ภำยใน
และ ภำยนอกของกลุ่มจงัหวดั (SWOT) จำกกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกลุ่มจงัหวดัได้แก่ ภำคประชำชน 
ภำคธุรกิจ เอกชน และภำครฐั โดยค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกบัแนวนโยบำยของรฐับำล ยุทธศำสตร์
ตัง้แต่ยุทธศำสตร์ ระดบัชำต ิยุทธศำสตรร์ะดบัภำค สำมำรถจดัท ำแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั  และ ก ำหนดประเดน็
ยุทธศำสตรข์องกลุ่ม จงัหวดัภำคกลำงตอนล่ำง ๒ ไดด้งันี้  

๑) ยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง  
   ๑.๑) วิสยัทศัน์  
   “ฐำนเพือ่กำรลงทุนดำ้นอุตสำหกรรม เกษตรกรรม อำหำร และกำรท่องเทีย่วเชงินิเวศ”  
๑.๒) ความท้าทายท่ีส าคญัของกลุ่มจงัหวดั  

(๑) ทีอ่ยู่อำศยัของสตัวท์ะเลถูกท ำลำยลง จงึต้องสรำ้งแหล่งทีอ่ยู่อำศยัสตัวท์ะเล (ปะกำรงัเทยีม) 
อย่ำงต่อเนื่อง เพือ่สรำ้งระบบนิเวศใหเ้กดิควำมยัง่ยนื  

(๒) ควำมเชื่อมโยงของกำรท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิยงัไม่ครอบคลุม  
(๓) พืน้ทีช่ำยฝัง่ทะเลถูกกดัเซำะเฉลีย่ปีละ ๕ เมตร จงึตอ้งด ำเนินกำรปอูงกนัและแกไ้ขอย่ำงเร่งด่วน  
(๔) แมลงศตัรพูชื (มะพรำ้ว) ระบำดในพืน้ที ่๔ จงัหวดั  

๑.๓) พนัธกิจ  
(๑) สร้ำงและฟ้ืนฟูทุนธรรมชำติและทรพัยำกรน ้ำ เพื่อเป็นฐำนในกำรลงทุนทำงอุตสำหกรรม 

เกษตรกรรม และกำรท่องเทีย่ว  
(๒) สรำ้งระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ และกำรคำ้ชำยแดนสู ่AEC  
(๓) ลดควำมรุนแรงปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝัง่  
(๔) หยุดกำรระบำดของแมลงศตัรพูชื (มะพรำ้ว)  

๑.๔) เป้าประสงค ์ 
(๑) สตัวน์ ้ำมทีีอ่ยู่อำศยัและเพำะพนัธุ์  
(๒) ไม่มรีะบำดของแมลงศตัรพูชื (มะพรำ้ว)  
(๓) แหล่งท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิมคีวำมเชื่อมโยงเป็นระบบสู ่AEC  
(๔) กำรกดัเซำะชำยฝัง่ทะเลไดร้บักำรแกไ้ขอย่ำงยัง่ยนื  

๑.๕) ตวัช้ีวดัผลส าเรจ็หลกั (Key Performance Indicators : KPI) ท่ีตอบสนองต่อประเดน็ความท้าทาย  
(๑) จ ำนวนแท่งปะกำรงัเทยีม  
(๒) ระยะทำงก่อสรำ้งถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  
(๓) จ ำนวน MOU ควำมร่วมมอืกำรท่องเทีย่วและกำรคำ้ชำยแดน ณ จุดผ่ำนแดนถำวรไทย–เมยีนมำร ์ 
(๔) ควำมยำวแนวปอูงกนักำรกดัเซำะชำยฝัง่ทะเล  
(๕) รอ้ยละทีล่ดลงของพืน้ทีร่ะบำดของศตัรพูชื (มะพรำ้ว)  
(๖) รอ้ยละของควำมพงึพอใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของกลุ่มจงัหวดั  

 
๒)ประเดน็... 



 
-๑๕- 

 

 ๒) ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ : การสร้างต้นทุนทางทรพัยากรเพื่อการลงทุน  
กลยุทธท่ี์ ๑.๑ สรำ้งปะกำรงัเทยีม เพือ่เป็นแหล่งอำศยัของสตัวน์ ้ำ  
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรก ำจดัแมลงศตัรูพชืและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำร ผลติ

พชืปลอดภยัใหแ้ก่เกษตรกร  
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ : ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจสู่ AEC  
กลยุทธท่ี์ ๒.๑ ก่อสรำ้งถนนเชื่อมโยงกำรท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  
กลยุทธท่ี์ ๒.๒ สรำ้งควำมสมัพนัธท์ำงกำรท่องเทีย่วและกำรคำ้ ณ จุดผ่ำนแดนถำวรไทย – เมยีนมำร ์ 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ : การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล  
กลยุทธท่ี์ ๓.๑ ปักไมไ้ผ่ชะลอคลื่น  
กลยุทธท่ี์ ๓.๒ สรำ้งเขือ่นกนัทรำยและคลื่น  
กลยุทธท่ี์ ๓.๓ เรยีงหนิใหญ่กนัคลื่น  

 

๓) แผนท่ียุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐ 
ฐานเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรม เกษตร อาหาร และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
มุมมองเป้ำประสงค ์ สตัวน์ ้ำมทีีอ่ยู่อำศยั และ

เพำะพนัธุ/์ กำรเกษตรมี
คุณภำพ/ ปลอดภยัได้

มำตรฐำน 

แหล่งท่องเทีย่วและ พืน้ที่
เศรษฐกจิม ีควำมเชื่อมโยง

เป็น ระบบสู่ AEC 

กำรกดัเซำะชำยฝัง่ ระดบั
รุนแรงไดร้บั กำรแกไ้ขอย่ำง

ยัง่ยนื 

มุมมองผูร้บับรกิำร 
 

ทุนทรพัยำกรทำงทะเล เพื่อ
ควำมมัน่คงทำง อำหำร 
กำรเกษตรและ ประมงที่

สมบูรณ์ 

รำยไดจ้ำกกำร ท่องเทีย่ว
และ บรกิำร 

ควำมมัน่คงในชวีติ และ
ทรพัยส์นิ/กำร ลงทุนใน

อุตสำหกรรม 

มุมมองประสทิธภิำพ 
 

กำรสรำ้งแหล่งที ่อยู่อำศยั
ของสตัว ์ทะเล 

กำรพฒันำแหล่ง ท่องเทีย่ว 
บรกิำร/ กำรตลำด/
โครงสรำ้ง พืน้ฐำน 

กำรแกปั้ญหำกำร กดัเซำะ
ชำยฝัง่ทะเล อย่ำงยัง่ยนื 

มุมมองกำรพฒันำองคก์ร 
 

ฐำนขอ้มลูตำมประเดน็ 
ยุทธศำสตร ์

ควำมพรอ้มของ เจำ้หน้ำที/่
ผูป้ฏบิตังิำน 

กำรบรหิำรจดักำร/ กำร
บรหิำรควำมเสีย่ง/ กำร

ประเมนิผล 
   
 
 
 
 
 
 

๔)ตวัชีว้ดั... 
 



-๑๖- 
 

๔) ตวัช้ีวดัและโครงการภายใต้ยุทธศาสตรแ์ต่ละด้าน  
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร ์กลยุทธ์ในแต่ละดำ้น รำยละเอยีดของโครงกำรจะต้องมคีวำมสอดคล้อง

กบั กลยุทธใ์นแต่ละเรื่องทีส่ำมำรถผลกัดนั ใหไ้ดม้ำซึง่เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตรท์ีก่ ำหนดไว้  
ตำรำงที ่๕.๑ สรุปขอ้เสนอโครงกำรภำยใตแ้ผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. กำรสร้ำงต้นทุนทำงทรพัยำกรเพื่อ
กำรลงทุน 

๑.๑ สร้ำงปะกำรงัเทียม เพื่อเป็นแหล่งอำศัยของ
สตัว์น ้ำ๑.๒ พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำร
ก ำ จัด แ ม ล ง  ศั ต รู พื ช แ ล ะถ่ ำ ย ท อ ด
เทคโนโลยีกำร ผลิตพืช ปลอดภัยให้แก่
เกษตรกร 

๑๒ ๓๗๒,๒๑๗,๒๐๐ 

๒. ควำมเชื่อมโยงของกำรท่องเที่ยว
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสู่ AEC  

๒.๑ ก่อสรำ้งถนนเชื่อมโยง 
กำรท่องเทีย่วและพืน้ที ่เศรษฐกจิ 

๒๕ ๖๖๔,๔๘๘,๐๐๐ 

 ๒.๒ สรำ้งควำมสมัพนัธท์ำง 
กำรท่องเที่ยวและกำรค้ำ ณ จุดผ่ำนแดน
ถำวรไทย – เมยีนมำร ์

  

๓. กำรกดัเซำะชำยฝัง่ทะเล  ๓.๑ ปักไมไ้ผ่ชะลอคลื่น  ๕ ๕๑๙,๓๐๐,๐๐๐ 
 ๓.๒ สรำ้งเขือ่นกนัทรำยและคลื่น    
 ๓.๓ เรยีงหนิใหญ่กนัคลื่น    
 รวมทัง้ ๓ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ ๔๒ ๑,๕๕๖,๐๐๕,๒๐๐ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔ ยุทธศำสตร.์..  



 
-๑๗- 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(๑)  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัสมุทรสาคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๗๔) 
 วิสยัทศัน์ 

 ยุทธศำสตรจ์งัหวดัสมุทรสำคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๗๔) แบ่งวสิยัทศัน์ออกเป็น ๕ ระยะดงันี้ 

  พนัธกิจ 

 ๑. สรำ้งสมดุลสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
๒. พัฒนำกำรประมง อุตสำหกรรมประมงต่อเนื่อง กำรเกษตร และอุตสำหกรรมอื่น ๆ ให้ได้

มำตรฐำนสำกลและเป็นอุตสำหกรรมเชงินิเวศ 
๓. บรหิำรจดักำรแรงงำนต่ำงดำ้วใหส้ำมำรถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงปกตสิุข 
๔. พฒันำสงัคม ชุมชน ให้มคี่ำนิยมและวฒันธรรมที่ดีงำม พร้อมพฒันำกำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่

สอดคลอ้งกบัศกัยภำพของพืน้ที ่
๕. พฒันำทรพัยำกรมนุษยใ์หเ้ตม็ตำมศกัยภำพและสรำ้งสงัคมใฝ่คุณธรรม 

  ประเดน็ยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย ๗ ยุทธศำสตรส์ ำคญั คอื 
๑.  เร่งสรำ้งควำมสมดุลระบบนิเวศเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรพัยำกร ประกอบดว้ยกลยุทธ ์6 ดำ้น 

๑) กำรพฒันำคุณภำพแม่น ้ำท่ำจนีและคลองต่ำง ๆ 
๒) กำรป้องกนัและแกไ้ขกำรกดัเซำะชำยฝัง่และแผ่นดนิทรุดตวั 
๓) กำรบรหิำรจดักำรปัญหำขยะอย่ำงเป็นระบบ  
๔) กำรป้องกนัและแกไ้ขมลภำวะอื่น ๆ 
๕) กำรจดัระบบผงัเมอืงและโครงสรำ้งพืน้ฐำน (Zoning) 
๖) กำรสรำ้งจติส ำนึกของประชำชน 

๒.  เร่งพฒันำ...  



 
-๑๘- 

 ๒.  เร่งพฒันำประสทิธภิำพกำรประมงและอุตสำหกรรมประมงต่อเนื่อง และกำรเกษตรใหม้ี
มำตรฐำนสำกลเพือ่ควำมมัน่คงทำงอำหำร ประกอบดว้ยกลยุทธ ์๔ ดำ้น 

๑) กำรจดัท ำผงัเมอืงของกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีช่ดัเจนไม่ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ในกำรใชท้รพัยำกรต่ำง ๆ 
๒) กำรพฒันำมำตรฐำนกำรผลติของทุกภำคกำรผลติอย่ำงครบวงจรตัง้แต่ต้นน ้ำจนถงึปลำยน ้ำ

ใหไ้ดม้ำตรฐำนสำกล 
๓) กำรพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติโดยกำรพฒันำกระบวนกำรผลติและลดตน้ทุนกำรผลติของทุกภำคกำรผลติ 
๔) กำรอนุรกัษ์พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวน์ ้ำของจงัหวดัเพือ่คงควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 

 ๓. พฒันำประสทิธภิำพอุตสำหกรรมใหเ้ป็นอุตสำหกรรมเชงินิเวศน์ ประกอบดว้ยกลยุทธ ์๕ ดำ้น 
๑) กำรจดักำรทีต่ ัง้ของอุตสำหกรรมทีเ่หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและกำรพฒันำจงัหวดั 
๒) กำรลดผลกระทบของภำคอุตสำหกรรมต่อสิง่แวดลอ้มโดยรอบทัง้ในระดบัพืน้ที ่(Local) และระดบัโลก (Global) 
๓) กำรจดักำรกำกของเสยีหรอืกำรแปรรูปกำกของเสยีทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรผลติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
๔) กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชน้ ้ำและใชพ้ลงังำน 
๕) กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมและกำรสรำ้งเครอืข่ำย

อุตสำหกรรมเชงินิเวศทีม่รีะบบบรหิำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม อำชวีอนำมยั พลงังำนและมำตรฐำนแรงงำนตำมมำตรฐำน 
 ๔. บูรณำกำรจดักำรแรงงำนต่ำงดำ้วทัง้เชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพอย่ำงเป็นระบบตำมหลกัสทิธิ

มนุษยชนและควำมมัน่คงของรฐั ประกอบดว้ยกลยุทธ ์๔ ดำ้น 
   ๑) กำรแกปั้ญหำแรงงำนต่ำงดำ้วนอกระบบ 
   ๒) กำรจดัระบบแรงงำนต่ำงดำ้วใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรกำรจำ้งงำน 
   ๓)กำรพฒันำคุณภำพชวีติของแรงงำนต่ำงดำ้ว 
   ๔) กำรพฒันำคุณภำพชวีติของแรงงำนต่ำงดำ้วทัง้ควำมเป็นอยู่ วฒันธรรม และสำธำรณสุข 
 ๕. พฒันำทรพัยำกรมนุษยใ์หเ้ตม็ตำมศกัยภำพและสรำ้งสงัคมใฝ่คุณธรรม ประกอบดว้ยกลยุทธ ์5 ดำ้น 
 ๑) กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชนให้พร้อมกำรเป็น

ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 
 ๒) กำรพัฒนำนักเรยีน นักศึกษำ ทัง้กำรศึกษำในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับควำม

ตอ้งกำรของตลำดแรงงำนและกำรเขำ้ร่วมเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 
 ๓) กำรพฒันำภำคประชำสงัคมให้เข้มแขง็เพื่อมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและบรหิำรโครงกำร 

ตลอดจนดแูลผลประโยชน์ของสว่นรวมในฐำนะผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยตรง 
 ๔) กำรสรำ้งค่ำนิยม จติส ำนึกควำมเป็นไทยทีเ่ป็นทีย่อมรบัร่วมกนับนฐำนของควำมไวเ้นื้อเชื่อใจ

และเกือ้กูลกนัของประชำชนในจงัหวดั 
 ๕) กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ทำงวฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญำท้องถิน่ และอตัลกัษณ์ที่โดดเด่น

ของชุมชนทีบ่่งบอกถงึควำมเป็นรำกเหงำ้ของจงัหวดั 
 

 

๖ยุทธศำสตร.์.. 



-๑๙- 

 ๖. ยุทธศำสตรก์ำรท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และเชงิประวตัศิำสตร์ ประกอบดว้ยกลยุทธ ์๓ ดำ้น 
 ๑) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ธรรมชำติและเชิงประวัติศำสตร์ให้สอดคล้องกับ

ควำมสำมำรถและศกัยภำพของจงัหวดั 
 ๒) กำรสง่เสรมิกำรลงทุนดำ้นสิง่อ ำนวยควำมสะดวกภำคกำรท่องเทีย่ว 

๓) กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของกำรท่องเทีย่วใหเ้ป็นแหล่งรำยไดห้ลกัของจงัหวดั 
 ๗. กำรขบัเคลือ่นแผนยุทธศำสตรส์ูก่ำรปฏบิตัแิละกำรตดิตำมประเมนิผลประกอบดว้ยกลยุทธ ์๕ ดำ้น 

๑) กำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรระยะกลำง (แผนปฏิบัติกำร ๔ ปี) และแผนปฏิบัติกำรระยะสัน้ 
(แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี) โดยบูรณำกำรแผนในทุกระดบัเพือ่สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรจ์งัหวดั ๒๐ ปี เพือ่ให้
มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 

๒) กำรเผยแพร่และเสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำสำระของแผนยุทธศำสตร์

จงัหวดั 20 ปี เพื่อให้ผู้บรหิำร เจำ้หน้ำที่และบุคลำกรที่เกี่ยวขอ้งได้ทรำบ มสี่วนร่วม และให้กำรสนับสนุนอย่ำง

กว้ำงขวำงเพื่อให้กำรน ำแผนสู่กำรปฏบิตัิเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมกีำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ผู้ปฏิบตัิและ

ผูเ้กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลำของแผน 

๓) กำรพฒันำระบบขอ้มูลสำรสนเทศและกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยขอ้มูลข่ำวสำรระหว่ำงหน่วยงำน

ระดบันโยบำย ระดบัพืน้ทีแ่ละทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นระบบทีเ่ขำ้ถงึไดง้ำ่ยและสำมำรถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได้อย่ำงสะดวก 

รวดเรว็ เช่น กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรวำงแผนและตดิตำมประเมนิผลในระดบัจงัหวดั ท้องถิน่ และชุมชน 

๔) กำรวำงระบบกำรก ำกบั ตดิตำม และกำรประเมนิผล ทีมุ่่งเน้นกำรประเมนิเพื่อกำรพฒันำและ

ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน รวมทัง้ เพื่อให้ทรำบควำมส ำเรจ็ของยุทธศำสตรท์ี่ได้ด ำเนินกำรแล้ว โดยมกีำรพฒันำ

ตวัชี้วดัผลส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนทัง้ในดำ้นปรมิำณ คุณภำพ ระยะเวลำในกำรประเมนิ ผูป้ระเมนิและแนวทำง

ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

๕) กำรสร้ำงระบบแรงจูงใจ กำรฝึกอบรมและพฒันำ เพื่อกระตุ้นใหบุ้คลำกรของจงัหวดัสำมำรถ

ทบทวนผลกำรปฏบิตังิำน กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนและพฒันำขดีสมรรถนะของตนใหส้อดรบักบัแผนงำน/

โครงกำรตำมยุทธศำสตรข์องจงัหวดั 

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร 
๑. วิสยัทศัน์ 
 “องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจงัหวดัสมุทรสำครเป็นผูใ้หบ้รกิำรสำธำรณะเพือ่ประชำชนอยู่ดมีสีุข” 
๒.พนัธกิจ 
    ๒.๑ สง่เสรมิพฒันำใหป้ระชำชนมคีวำมรูใ้นกำรดแูลสุขภำพใหแ้ขง็แรงทุกช่วงวยั 
    ๒.๒ สรำ้งกำรมสีว่นร่วมกบัทุกภำคสว่นดำ้นกำรอนุรกัษ์แหล่งท่องเทีย่ว สิง่แวดลอ้ม ประเพณีและวฒันธรรมทีย่ ัง่ยนื 
    ๒.๓ ยกระดบัคุณภำพกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสู่มำตรฐำนกำรศกึษำอย่ำงทัว่ถงึ 
    ๒.๔ มุ่งเน้นกำรปฏบิตังิำนและใหบ้รกิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภบิำล 
    ๒.๕ พฒันำสงัคมใหน่้ำอยู่ ผลกัดนัเศรษฐกจิและสง่เสรมิกำรเกษตร อุตสำหกรรมใหม้ผีลติภณัฑท์ีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล 
    ๒.๖ สง่เสรมิและพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนในจงัหวดัแบบมบีูรณำกำรอย่ำงมสีว่นร่วม 

๓.ประเดน็... 



-๒๐- 

 ๓. ประเดน็ยุทธศาสตร ์

     ยุทธศำสตรท์ี ่๑  กำรพฒันำกำรศกึษำ 
      ยุทธศำสตรท์ี ่๒  กำรสง่เสรมิคุณภำพชวีติ 
     ยุทธศำสตรท์ี ่๓  กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
     ยุทธศำสตรท์ี ่๔  กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
      ยุทธศำสตรท์ี ่๕  กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
     ยุทธศำสตรท์ี ่๖  กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร 

  ๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด     

 ๒.๑ วิสยัทศัน์ 
     “ชุมชนเข้มแขง็  บริหารงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร ์
      ๑)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร 
    ๒)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสง่เสรมิคุณภำพชวีติ 
    ๓)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
    ๔)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
    ๕)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม  
    ๖)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
 ๒.๓ เป้าประสงค ์
    ๑)  เกดิกำรบรหิำรจดักำรองคก์รทีด่ตีำมหลกัธรรมำภบิำล 
    ๒)  สงัคมอยู่เยน็เป็นสุข 
    ๓)  สรำ้งสงัคมแห่งภูมปัิญญำ 
    ๔)  คมนำคมสะดวกสำธำรณูปโภคไดม้ำตรฐำน 
    ๕)  คุณภำพสุขภำพและสิง่แวดลอ้มอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน 
    ๖)  กำรพฒันำเศรษฐกจิชุมชน 
 ๒.๔ ตวัช้ีวดั 
  ๑)  กำรบรกิำรจดักำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมผีลกำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพสงู  รอ้ยละ  ๖๐  

 ๒)  ประชำชนในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมคีุณภำพชวีติทีด่ขีึน้ เป็นสงัคมน่ำอยู่อย่ำงสงบสุข รอ้ยละ  ๑๐  
 ๓)  ประชำชนในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมกีำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมอนัดยีงัคงอยู่มำกขึน้  รอ้ยละ ๙๐   
 ๔)  ประชำชนในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมโีครงสรำ้งพืน้ฐำนใหไ้ดใ้ชบ้รกิำร  รอ้ยละ  ๘๐  
 ๕)  ประชำชนในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมแีหล่งน ้ำในกำรอุปโภคเพิม่มำกขึน้  รอ้ยละ  ๕ 
 ๖)  ประชำชนในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมรีำยไดเ้พิม่ขึน้และพึง่ตนเองไดม้ำกขึน้  และมสีว่นร่วม    
     ในกำรพฒันำกำร  ท่องเทีย่ว รอ้ยละ ๕   

 

๒.๕ค่ำเป้ำ... 



-๒๑- 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
๑)  การบริหารจดัการภาครฐัท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๒)  มคีุณภำพชวีติทีด่ขีึน้ เป็นสงัคมน่ำอยู่อย่ำงสงบสุข    
๓) สง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำระบบกำรศกึษำ และบ ำรุงรกัษำศำสนำ อนุรกัษ์ประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่  
     และวฒันธรรมอนัด ี
๔)  ดำ้นกำรไดร้บับรกิำรดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนใหม้คีวำมสะดวกและรวดเรว็    
๕)  มลภำวะและสิง่แวดลอ้มไม่เป็นพษิท ำใหชุ้มชนน่ำอยู่อย่ำงสงบสุข ประชำชนมสีุขภำพแขง็แรง 
๖)  ประชำชนมศีกัยภำพมรีำยไดเ้พยีงพอสำมำรถพึง่ตนเองได้  

 ๒.๖ กลยุทธ์ 
๑.ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 

  กลยุทธท์ี ่๑ สง่เสรมิและพฒันำบุคลำกรและองคก์รใหม้ศีกัยภำพ 
  กลยุทธท์ี ่๒ สง่เสรมิกำรมสี่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิน่  
  กลยุทธท์ี ่๓ พฒันำระบบกำรใหบ้รกิำร   

๒.ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  กลยุทธท์ี ่๑ กำรจดัระเบยีบสงัคมและกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

กลยุทธท์ี ่๒ สง่เสรมิงำนสวสัดกิำรสงัคม 
กลยุทธท์ี ่๓ ป้องกนั บ ำบดั ฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ 
กลยุทธท์ี ่๔ สง่เสรมิและพฒันำกำรกฬีำ 

๓.ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการศึกษา  
  กลยุทธท์ี ่๑ สง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำระบบกำรศกึษำ 

 กลยุทธท์ี ่๒ สง่เสรมิและสนับสนุนกำรพฒันำดำ้นศำสนำ อนุรกัษ์ประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ 
และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

๔.ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 2 
  กลยุทธท์ี ่๑ พฒันำกำรคมนำคมและกำรขนสง่ 
  กลยุทธท์ี ่๒ พฒันำและปรบัปรุงสำธำรณูปโภค 

๕.ยุทธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อม 
  กลยุทธท์ี ่๑ สง่เสรมิสุขภำพและสำธำรณสุข 
  กลยุทธท์ี ่๒ กำรป้องกนัโรคตดิต่อ 
  กลยุทธท์ี ่๓ สง่เสรมิกำรมสี่วนร่วมในกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

กลยุทธท์ี ่๔ กำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 
๖.ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาเศรษฐกิจ 

  กลยุทธท์ี ่๑ สง่เสรมิและสนับสนุนกำรประกอบอำชพี 
  กลยุทธท์ี ่๒ พฒันำระบบกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิรุก 

  

 ๒.๗ จุดยนื… 
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 ๒.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร ์

๑)  กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัทีด่แีละมสีว่นร่วมจำกทุกภำคสว่น  
๒)  กำรพฒันำชุมชนใหน่้ำอยู่มคีวำมเขม้แขง็ 
๓)  กำรพฒันำระบบกำรศกึษำและสง่เสรมิศำสนำ ประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัด ี
๔   กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีจ่ ำเป็นเพือ่รองรบักำรขยำยตวัของชุมชนและเศรษฐกจิ  
๕)  กำรพฒันำบรกิำรสำธำรณสุข กำรก ำจดัขยะมลูฝอย  สิง่ปฏกิูลและมลภำวะสิง่แวดลอ้มทีม่อีย่ำงยัง่ยนื 
๖)  สง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพคนและควำมเขม้แขง็ของชุมชนในกำรพึง่ตนเอง 
แผนงาน 

  ๑) แผนงำนบรหิำรงำนงำนทัว่ไป 
  ๒) แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
  ๓) แผนงำนกำรศกึษำ 
  ๔) แผนงำนสำธำรณสุข 
  ๕) แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์
  ๖) แผนงำนเคหะและชุมชน  

๗) แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
  ๘) แผนงำนกำรศำสนำและวฒันธรรมและนนัทนำกำร 
  ๙) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
  ๑๐) แผนงำนกำรเกษตร 
  ๑๑) แผนงำนกำรพำณิชย ์

๑๒) แผนงำนงบกลำง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒.๘ ควำมเชื่องโยง... 
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

   กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดัมคีวำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

๒.๙ แผนผัง... 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.     

 

จดุยืนทางยทุธศาสตร ์

 

กลยทุธ ์    

 

ค่าเป้าหมาย     

 

ตวัช้ีวดั     

 

เป้าประสงค ์



-๒๔- 

๒.๙ แผนผงัยุทธศาสตร ์(strategic  map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.กำรวเิครำะห.์.. 

วิสยัทศัน์ “ชุมชนเข้มแขง็  บริหารงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตร ์
ดำ้นกำร

พฒันำ

กำรเมอืงและ

กำรบรหิำร 

ดำ้นกำร 

ส่งเสรมิ 

คุณภำพชวีติ 

 

ดำ้นกำร

พฒันำ

กำรศกึษำ  

ดำ้นกำร

พฒันำ

โครงสรำ้ง

พืน้ฐำน 

ดำ้นกำรอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟู

สิง่แวดล้อม 

ดำ้นกำร

พฒันำ

เศรษฐกจิ 

เป้าประสงค ์

เกดิกำรบรหิำร

จัดกำรองค์กร

ทีด่ตีำมหลกั 

ธรรมำภบิำล 

 

สงัคมอยู่เยน็

เป็นสุข 
ส ร้ ำ ง สั ง ค ม

แห่งภูมปัิญญำ 

 

คมนำคม

สะดวก

สำธำรณูปโภค

ไดม้ำตรฐำน 

คุ ณ ภ ำ พ

สุ ขภ ำพ แล ะ

สิง่แวดล้อมอยู่

ใ น เ ก ณ ฑ์

มำตรฐำน 

 

กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

ชุมชน 

พฒันำระบบ

กำรใหบ้รกิำร

  

ป้องกนั บ ำบดั 

ฟ้ืนฟูและแก้ไข

ปัญหำยำเสพ

ตดิ 

 

ส่งเสรมิกำรมี

ส่วนร่วมใน

กำรอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

แผนงาน 

๑ ) แ ผ น ง ำน

บ ริ ห ำ ร ง ำ น

งำนทัว่ไป 

๒) แผนงำน

กำรรกัษำ

ควำมสงบ

ภำยใน 

๓) แผนงำน

กำรศกึษำ 
๔) แผนงำน

สำธำรณสุข ๕) แผนงำน

สงัคม

สงเครำะห ์

๖ ) แ ผ น ง ำน

เ ค ห ะ แ ล ะ

ชุ ม ช น

  

 

ส่งเสรมิกำรมี

ส่วนร่วมใน

กำรพฒันำ

ทอ้งถิน่ 

ส่งเสรมิงำน

สวสัดกิำร

สงัคม 

ส่งเสรมิและ

สนับสนุนกำร

พฒันำดำ้น

ศำสนำ 

อนุรกัษ์

ประเพณี ภูมิ

ปัญญำทอ้งถิน่ 

และวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ 

พฒันำและ

ปรบัปรุง

สำธำรณูปโภค 

กำรป้องกนั

โรคตดิต่อ 

พฒันำระบบ

กำรจดักำร

ท่องเทีย่วเชงิ

รุก 

ค่าเป้าหมาย 

กำรบรหิำร

จดักำรภำครฐั

ทีด่แีละมสี่วน

ร่วมจำกทุก 

ภำคส่วน 

มคีุณภำพชวีติ

ทีด่ขีึน้ เป็น

สงัคมน่ำอยู่

อย่ำง 

สงบสุข 

ส่งเสรมิกำร

เรยีนรูแ้ละ

พฒันำระบบ

กำรศกึษำ  

และ

บ ำรุงรกัษำ

ศำสนำ 

อนุรกัษ์

ประเพณี  

ภูมปัิญญำ

ทอ้งถิน่และ

วฒันธรรมอนั

ด ี

 

ดำ้นกำรไดร้บั

บรกิำรดำ้น

โครงสรำ้ง

พืน้ฐำนใหม้ี

ควำมสะดวก

และรวดเรว็ 

มลภำวะและ

สิง่แวดลอ้มไม่

เป็นพษิท ำให้

ชุมชนน่ำอยู่

อย่ำงสงบสุข

 

ประชำชนมี

สุขภำพ

แขง็แรง 

 

ประชำชนมี

ศกัยภำพมี

รำยได้

เพยีงพอ

สำมำรถ

พึง่ตนเองได้

  

กลยุทธ ์

ส่งเสรมิและ

พฒันำบุคลำกร

และองค์กรใหม้ี

ศกัยภำพ 

กำรจดัระเบยีบ

สงัคมและกำร

รกัษำควำมสงบ

เรยีบรอ้ย 

 

ส่งเสรมิกำร

เรยีนรูแ้ละพฒันำ

ระบบกำรศึกษำ 

พฒันำกำร

คมนำคมและ

กำรขนส่ง 

ส่งเสรมิ

สุขภำพและ

สำธำรณสุข 

ส่งเสรมิและ

สนับสนุนกำร

ประกอบอำชพี 

ส่งเสรมิและ

พฒันำกำร

กฬีำ กำรบรหิำร

จดักำร

สิง่แวดล้อม 

7 )  แ ผ น ง ำน

ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม

เข้ม แข็ง ของ

ชุมชน 

 

8) แผนงำน

กำรศำสนำ

และวฒันธรรม

และ

นันทนำกำร 

9) แผนงำน

กำรเกษตร 
10) แผนงำน

กำรพำณิชย ์
11)แผนงำน

งบกลำง 
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๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์สภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  (SWOT) 

(๑)  Strength การวิเคราะห์จุดแข็ง 
๑. ตำบลบางโทรัดเป็นพื้นที่ติดต่อกรุงเทพมหานคร 
๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๓. ท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร อาคารเรียนทำให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
มากขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด 

๔. มีโครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ในทุกด้านใกล้ศูนย์กลางการขนส่งทางบก ทางน้ำ 
๕.มีหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ให้บริการ เช่น โรงพยาบาลเกตุมดี (โรงพยาบาลสมุทรสาคร ๒)  สถานี

ตำรวจภูธรบางโทรัด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 
๖. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

(๒) Weakness การวิเคราะห์จุดอ่อน 
๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่เพียงพอ 
๒. ปัญหาทางสังคม เช่น ขาดระเบียบสังคม ยาเสพติด การจอดรถริมถนนใหญ่ และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ปัญหาแรงงานต่างชาติ และคนย้ายถิ่นเข้ามาทำงานโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
๔. ที่ดินมีราคาแพงจึงไม่มีผู้อุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะสำหรับก่อสร้างสาธารณูปโภค 
๕. ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๓) Opportunity  โอกาสในการพัฒนา 
๑. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มสูงขึ้นสามารถนำมาจัดทำบริการสาธารณะได้เพ่ิมขึ้น 
๒. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
๓. การผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานที่ศักดิ์สิทธิ 
๔. กระแสเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
๕.จัดสถานที่และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น 
(๔) T-Threat  อุปสรรคในการพัฒนา 

๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 
 ๓. การกระจายอำนาจแบบก้าวกระโดด รัฐบาลไม่มีการเตรียมพร้อมให้กับท้องถิ่น ทำให้                 

 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
๔. ให้ความสำคัญโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอื่น ทำให้ไม่กระจายการพัฒนาด้านอื่นๆ 

 ๕. ความทันสมัยและวัตถุนิยม ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญวัตถุนิยมมากเกินความจำเป็น  
 ๖. แรงงานต่างด้าวขาดความเข้าใจระเบียบสังคมไทย 

๓.๒ การประเมิน... 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภำยใตส้มมตฐิำน (๑) แนวโน้มกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิโลกเฉลีย่รอ้ยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบั
ที ่๑๒ และรอ้ยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัที ่๑๓ (๒) กำรลงทุนภำครฐัขยำยตวัเฉลีย่รอ้ยละ ๔ (๓) รำคำน้ำมนัเฉลีย่ 
๗๐-๙๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วง
แผนพฒันำฯ ฉบบัที ่๑๓ (๔) ผลติภำพกำรผลติรวมขยำยตวัรอ้ยละ ๒.๑ โดยผลติภำพกำรผลติภำคเกษตรหดตวัต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภำคอุตสำหกรรมขยำยตวัเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภำคบรกิำรขยำยตวัเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) กำรลงทุน
ภำคเอกชนขยำยตวัเฉลีย่รอ้ยละ ๕ และ (๖) ก ำลงัแรงงำนลดลงเฉลีย่รอ้ยละ ๐.๒ และรอ้ยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบั
ที ่๑๒ และ ๑๓ ตำมล ำดบัภำยใตส้มมุตฐิำนเหล่ำนี้ เศรษฐกจิไทยในช่วง ๑๐ ปีขำ้งหน้ำมแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัเฉลีย่รอ้ยละ 
๓.๓–๔.๓ โดยมคี่ำกลำงของกำรประมำณกำรร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท ำให้เศรษฐกิจไทยจะสำมำรถขยบัฐำนะขึ้นเป็นประเทศ 
รำยไดสู้งในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกจิขยำยตวัเฉลีย่รอ้ยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกจิขยำยตวัเฉลีย่รอ้ยละ 
๓.๓) กำรขยำยตวัในกรณีฐำนดงักล่ำวท ำให้เศรษฐกจิไทยมคีวำมเสีย่งที่จะตกอยู่ภำยใต้กบัดกัประเทศรำยได้ปำนกลำง
อย่ำงถำวรมำกขึน้ เมื่อค ำนึงถงึเงื่อนไขในระยะยำว โดยเฉพำะ (๑) กำรลดลงของก ำลงัแรงงำนที่จะหดตวัเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ย
ร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น (๒) ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิค้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมซึ่งเป็นสิง่จำ้เป็นในกำรยกระดบัฐำนะประเทศเขำ้สู่กำรเป็นประเทศ
รำยไดสู้งจะลดลงตำมกำรเพิม่ขึ้นของสดัส่วนของประชำกรผู้สูงอำยุ (๓) จำ้นวนประชำกรรวมจะเริม่ลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่ง
สง่ผลใหอุ้ปสงคแ์ละกำรผลติเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในประเทศขยำยตวัชำ้ลง (๔) กำรเพิม่ขึน้ของขดีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัของประเทศต่ำงๆ ทีก่ำรปรบัตวัเขำ้สู่สงัคมผูสู้งอำยุชำ้กว่ำไทย (๕) ภำระกำรใช้จ่ำยเพื่อดูแลผู้สูงอำยุเพิม่ขึ้น
ท้ำให้กำรจดัสรรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำประเทศเพื่อยกระดบัฐำนะกำรพฒันำประเทศมขี้อจ้ำกดัมำกขึ้น (๖) เกณฑ์
รำยได้ขัน้ต ่ำส ำหรบักำรเป็นประเทศรำยได้ขัน้สูงปรบัตวัเพิม่ขึน้เฉลี่ยประมำณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลำร ์สรอ. ต่อคนต่อปีตำม
กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดแ้ละมำตรฐำนกำรครองชพีของประเทศส ำคญัๆ เงือ่นไขดงักล่ำวทำ้ให้ประเทศไทยมคีวำมสุ่มเสีย่งที่
จะไม่สำมำรถหำรำยไดท้ีเ่พยีงพอในกำรทีจ่ะทำ้ใหค้นไทยไดร้บักำรพฒันำอย่ำงเตม็ศกัยภำพ มคีวำมภำคภูม ิมเีกยีรตแิละ
ศกัดิศ์รใีนประชำคมภูมภิำคและในเวทโีลก 
การเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ 

กำรเขำ้สู่สงัคมผู้สูงอำยุของประเทศไทยส่งผลให้อตัรำกำรพึ่งพงิของประชำกรวยัแรงงำนต้อง
แบกรบักำรดแูลผูส้งูอำยุเพิม่สงูขึน้ โดยในปี ๒๕๕๓ มปีระชำกรวยัแรงงำน ๕ คนทีม่ศีกัยภำพแบกรบัผูส้งูอำยุ ๑ 
คน และคำดกำรณ์ว่ำในปี ๒๕๘๓ จะเหลอืประชำกรวยัแรงงำนเพยีง ๑.๗ คนแบกรบัผู้สูงอำยุ  ๑ คน กำรขำด
แคลนก ำลงัแรงงำนทำ้ใหต้อ้งน้ำเขำ้แรงงำนไรท้กัษะจำกประเทศเพื่อนบำ้น ซึง่สง่ผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทย
ในด้ำนกำรยกระดบัรำยได้และทกัษะฝีมอืแรงงำนจะช้ำลง ผลิตภำพแรงงำนไทยอำจเพิม่ขึ้นช้ำ ปัญหำกำรค้ำ
มนุษย ์และกำรขำดกำรคุม้ครองทำงสงัคมขัน้พืน้ฐำนทีจ่้ำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหำต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภำพชวีติ
ของคนไทย อำทิ อำชญำกรรม โรคระบำด และภำระทำงกำรคลงัของระบบบรกิำรทำงสงัคม อย่ำงไรก็ตำม 
นับเป็นโอกำสในกำรพัฒนำสินค้ำและบรกิำร ธุรกิจบรกิำรที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค ำนวณใหม่อีกครัง้เมื่อกำรปรบัปรุงฐำนข้อมูลในแบบจ ำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขัน้ต ่ำในปี 
๒๕๔๖ ซึง่อยู่ที ่๑๒,๗๔๕ ดอลลำร ์สรอ. ต่อคนต่อปี 

ควำมเหลื่อม... 



-๒๗- 

ความเหลื่อมล า้ 
ควำมเหลื่อมล ้ำเป็นปัญหำส ำคญัในสงัคมไทยทัง้ควำมเหลื่อมล ้ำด้ำนรำยได้ โอกำสกำรเข้ำถึง

บรกิำรภำครฐัและกำรเขำ้ถงึทรพัยำกรธรรมชำติ น้ำไปสู่ควำมขดัแย้งในสงัคม และเป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำ
ประเทศทีล่ดทอนควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกจิและควำมมัน่คงทำงสงัคม จำกกำรกระจำยรำยไดแ้ละผลประโยชน์
ของกำรพฒันำไปยงักลุ่มคนต่ำงๆ ในสงัคม บำงพื้นทีแ่ละบำงสำขำกำรผลติไม่ทัว่ถงึเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มโีอกำสและรำยได้สูง ท้ำให้สดัส่วนรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวยรอ้ยละ ๑๐ ของประชำกรกบั
กลุ่มคนจนรอ้ยละ ๑๐ ของประชำกร มคีวำมแตกต่ำงกนัถงึ ๓๔.๙ เท่ำ ในปี ๒๕๕๖ นอกจำกนี้ควำมเหลื่อมลำ้ยงั
สง่ผลใหเ้กดิปัญหำต่ำงๆ อำท ิปัญหำกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ คนยำกจนขำดโอกำสกำรเขำ้ถงึบรกิำรกำรศกึษำและ
สำธำรณสุขทีม่คีุณภำพอย่ำงเท่ำเทยีม กำรแย่งชงิทรพัยำกร กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพตดิ 

ความเป็นเมือง 
กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ควำมเป็นเมอืงมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเพื่อลดควำมแออดัของเมอืง

หลวงและเมอืงหลกัอนัเป็นกำรกระจำยควำมเจรญิสู่พื้นที่นัน้ๆ จงึจ ำเป็นที่จะต้องมกีำรลงทุนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
กำรจดับรกิำรสำธำรณะเพื่อรองรบักำรเตบิโตของเมอืง กำรใชป้ระโยชน์ของทรัพยำกรทอ้งถิน่ทัง้ปัจจยักำรผลติ
และแรงงำนไปสู่ภำคกำรค้ำ บรกิำร และอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรแสวงหำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรลดลงและควำมเสื่อมโทรมของทรพัยำกรท้องถิ่น กำรลดลงของ
แรงงำนในภำคเกษตร รวมทัง้ปัญหำกำรบรหิำรจดักำรขยะทัง้ขยะชุมชนและอุตสำหกรรม ทัง้นี้ กำรเพิม่ขึ้นของ
ประชำกรและแรงงำนในพืน้ทีอ่ำจส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่ อย่ำงไรกต็ำม กำร
ผลติและกจิกรรมทำงเศรษฐกจิทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรคนในเมอืงทีม่ำกขึน้ จะส่งผลใหเ้กดิ
กำรประหยดัจำกขนำด กำรขนส่งมตี้นทุนต ่ำลง และกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคจะมคีวำมคุ้มค่ำมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรแรงงำนทีม่ำกขึน้จะมสีว่นเอือ้หรอืทำ้ใหจ้ ำเป็นต้องมกีำรจดัตัง้สถำบนักำรศกึษำในพืน้ที่
เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรทีม่จี ำนวนมำก 
การบริหารจดัการภาครฐั 

(๑) ร่ำงรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วำงกรอบดำ้นกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 
เอือ้ต่อกำรพฒันำธรรมำภบิำลภำครฐั ร่ำงรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มมีำตรำส ำคญัๆ ทีจ่ะ
ช่วยสนบัสนุนใหก้ำรบรหิำรจดักำรและกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกลไกกำรพฒันำอำท ิมำตรำ ๖๙ หน่วยงำนของ
รฐั องค์กำรเอกชน หรอืองค์กรใดที่ด ำเนินกิจกรรมโดยใช้เงนิแผ่นดิน มหีน้ำที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อสำธำรณะ เพื่อให้พลเมอืงได้ติดตำมและตรวจสอบมำตรำ ๘๒ รฐัต้องด ำเนินกำรตำม
แนวนโยบำยพืน้ฐำนแห่งรฐั และต้องจดัระบบงำนรำชกำรและงำนของรฐัอย่ำงอื่น ใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล 
พฒันำและสรำ้งโอกำสเพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำและสรำ้งควำมเป็นธรรมอย่ำงยัง่ยนื กระจำยอ ำนำจและจดัภำรกจิ 
อ ำนำจหน้ำที่ และขอบเขตควำมรบัผดิชอบที่ชดัเจนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทัง้มกีลไกป้องกนัและขจดักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบที่มปีระสทิธภิำพทัง้ในภำครฐัและภำคเอกชน ฯลฯ 
มำตรำ ๘๙ รฐัต้องด ำเนินนโยบำยกำรเงนิ กำรคลงั และงบประมำณภำครฐั โดยยดึหลกักำรรกัษำวนิัยและควำม
ยัง่ยนืทำงกำรคลงั และกำรใช้จ่ำยเงนิแผ่นดนิ อย่ำงคุ้มค่ำ จดัให้มรีะบบกำรเงนิกำรคลงัเพื่อสงัคม มรีะบบภำษี
อำกรทีม่คีวำมเป็นธรรม มปีระสทิธภิำพ เกดิประโยชน์สงูสุดต่อประชำชน และสอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงทำง
เศรษฐกจิและสงัคม  

(๒)ภำค... 



   -๒๘- 

 (๒) ภำคประชำสงัคมให้ควำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรของภำครฐัสถำบันทำงสงัคม อำท ิ
มูลนิธ ิสถำบนักำรศกึษำ หน่วยงำนวจิัยต่ำงๆ น้ำเสนอผลกำรตดิตำม วเิครำะห ์สงัเครำะห์ เรื่องที่เกี่ยวกบักำร
บริหำรจัดกำรประเทศและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำทัง้ประเด็นธรรมำภิบำล กำรทุจริต
คอร์รปัชัน่ทัง้กำรคอร์รปัชัน่ขนำดใหญ่และคอร์รปัชัน่ภำคครวัเรอืน กำรบรหิำรจดักำรภำครฐัและกำรกระจำย
อ ำนำจ เพื่อรำยงำนขอ้ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สำธำรณะ เป็นแรงกดดนัให้ผู้มอี ำนำจภำครฐัหนัมำพจิำรณำ 
ทบทวน แนวนโยบำย มำตรกำร และกลไกกำรทำ้งำนต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมมำกขึน้ 

บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์กำรสหประชำชำติประเมินสถำนกำรณ์ว่ำในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)            
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ หมำยถงึกำรมปีระชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึน้ไปมำกกว่ำรอ้ยละ ๑๐ ของประชำกรรวมทัว่
โลก โดยประเทศที่พฒันำแล้วจะใช้ระยะเวลำที่ค่อนขำ้งยำวนำนในกำรเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยุเช่น ญี่ปุ่ น อเมรกิำ 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก ำลงัพฒันำจะมรีะยะเวลำเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรดงักล่ำวค่อนข้ำงสัน้กว่ำ 
สะทอ้นถงึระยะเวลำในกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอำยุทีส่ ัน้กว่ำประเทศพฒันำแลว้ค่อนขำ้งมำก 
โดยกำรเป็นสงัคมผู้สูงอำยุจะส่งผลให้มกีำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศ และมกีำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว
มำกขึน้ นอกจำกนี้ มคีวำมต้องกำรสนิคำ้และบรกิำรทีเ่หมำะกบัผูส้งูอำยุมำกขึน้ นับเป็นโอกำสอย่ำงมำกส ำหรบั
ประเทศไทยทีจ่ะพฒันำดำ้นธุรกจิและลงทุนดำ้นกำรค้ำและบรกิำร ดำ้นกำรท่องเทีย่ว ทีพ่กัอำศยั กำรใหบ้รกิำร
สุขภำพในรปูแบบต่ำงๆ รวมทัง้เป็นโอกำสของแรงงำนไทยในกำรไปท ำงำนในประเทศทีพ่ฒันำแลว้ 

การปรบัเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีรวดเรว็ 
 กำรปรบัเปลี่ยนที่รวดเรว็ด้ำนเทคโนโลยแีละนวตักรรมส่งผลให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
กำรผลิตและกำรค้ำที่มกีำรใช้เทคโนโลยมีำช่วยในกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลิต กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลำยมำเป็นรูปแบบกำรค้ำที่มีบทบำทมำกขึ้น มีกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติไป สู่กำรใช้
เทคโนโลยทีี่ผสมผสำนระหว่ำง Information Technology กบั Operational Technology หรอืที่เรยีกว่ำ Internet 
of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทศัน์ และอื่นๆ เขำ้ไว้ดว้ยกนั) เพื่อผลติสนิคำ้ตำมควำมต้องกำรของผูบ้รโิภครำยบุคคลมำกยิง่ขึ้น โดยหำก
ภำคกำรผลิตที่ปรบัตวัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยไีม่ทนั ขำดกำรลงทุนด้ำนกำรวจิยัและพฒันำ และ
นวตักรรม จะทำ้ใหค้วำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัลดลง 
ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจในระดบัภมิูภาคและระดบัโลกท่ีสูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำนมกีำรพฒันำระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกจิพเิศษภำยในประเทศ ซึ่งจะมผีลต่อทศิทำงกำรวำงแผนพฒันำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทย 

ตลอดจนกำรปรบัเปลี่ยนกฎ ระเบยีบ กตกิำ ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคญักบัเรื่องควำมโปร่ งใส

และสิง่แวดลอ้มมำกขึน้ 

(๒)กำรเป็น... 

 



-๒๙- 

 (๒) กำรเปิดเสรภีำยใต้ขอ้ตกลงประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ำมำซึ่งโอกำสที่
ส ำคญัๆ หลำยประกำรต่อกำรยกระดบัศกัยภำพกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิไทย ไดแ้ก่ ๑) กำรลดขอ้จำ้กดัในดำ้น
อุปสงคใ์นประเทศ ๒) โอกำสในกำรใชปั้จจยักำรผลติและแรงงำนส ำหรบักำรพฒันำภำคเกษตรและอุตสำหกรรม
ทีใ่ชแ้รงงำนและวตัถุดบิเขม้ขน้ในกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและพฒันำตนเองไปสู่ระดบักำรผลติที่
สงูขึน้ทัง้กำรผลติในประเทศและกำรใชฐ้ำนกำรผลติในประเทศเพื่อนบำ้นและ ๓) โอกำสในกำรใชค้วำมไดเ้ปรยีบ
ดำ้นสถำนทีต่ ัง้และดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนและโลจสิตกิสใ์นกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิให้เป็นศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำร
บรกิำรและกำรผลติภำคอุตสำหกรรมอนำคตในอนุภูมภิำคและในภูมภิำคในระยะต่อไป  

(๓) กำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้กบัประเทศทีพ่ฒันำแลว้ จะมกีำรน ำประเดน็ดำ้นมำตรฐำนของกำรคำ้
และบรกิำรมำเป็นขอ้กดีกนัทำงกำรคำ้ซึ่งผู้ประกอบกำรภำยในประเทศโดยเฉพำะวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด
ย่อมต้องปรบัตัวเพื่อพฒันำผลิตภำพกำรผลิตและรูปแบบธุรกิจ พฒันำมำตรฐำนของอุตสำหกรรม ตลอดจน
พฒันำสนิคำ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม/ชุมชนมำกขึน้โดยแรงเหวีย่งจำกกระแสกำร
เปิดเสรทีำงกำรค้ำจะก่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยเงนิทุน แนวโน้มรำคำสนิค้ำเกษตรและสนิค้ำขัน้ปฐม แรงกดดนั
จำกกำรเพิม่ขึน้ของขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศต่ำงๆ ในอนุภูมภิำคโดยเฉพำะในกำรผลติสนิค้ำ
เกษตร สนิคำ้กึ่งทุนและเทคโนโลยเีขม้ขน้ รวมทัง้แนวนโยบำยและมำตรกำรกำรพฒันำของภำครฐัทีย่งัไม่ทัว่ถงึ 
ยงัมแีนวโน้มที่จะตอกย ้ำปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้ให้มคีวำมรุนแรงมำกขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำร
สรำ้งกำรเตบิโตของเศรษฐกจิแบบทัว่ถงึ (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจยัทีจ่ำ้เป็นต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ
ทีต่่อเนื่องและยัง่ยนื 

(๔) ตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลกยงัมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจำก ๑) ผลกระทบจำกกำรปรบัทศิทำงนโยบำยกำรเงนิในสหรฐัอเมรกิำในช่วงต้นแผนพฒันำฯ และแนวโน้ม
กำรปรบัทศิทำงนโยบำยกำรเงนิในยุโรปในช่วงกลำงถงึปลำยแผนพฒันำฯ และ ๒) ปัญหำกำรสัง่สมหนี้สำธำรณะ
ในประเทศส ำคญัๆ ในช่วงหลงัวกิฤติเศรษฐกิจโลกที่มีควำมเสี่ยงจะพัฒนำไปสู่วกิฤติและสร้ำงผลกระทบต่อ
เสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงนิโลกหำกมำตรกำรปฏิรูปในประเทศส ำคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ควำมส ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม  

(๕) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวฒันธรรมโลก ควำมก้ำวหน้ำในกำรตดิต่อสื่อสำร กำรขยำยตวั
ของเครอืข่ำยทำงสงัคมออนไลน์ ส่งผลให้มทีัง้โอกำสและควำมเสีย่ง ต่อวถิชีวีติทศันคต ิและควำมเชื่อในสงัคม 
ตลอดจนควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคล กระบวนกำรเรยีนรู ้และพฤตกิรรมกำรบรโิภคของคนในประเทศ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(๑) กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ ้ำเตมิต่อสถำนกำรณ์
ควำมเสื่อมโทรมของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวำมรุนแรงมำกขึน้อุณหภูมขิองโลกเพิม่ขึน้ ท ำให้
เกิดควำมแห้งแล้งเป็นระยะเวลำยำวนำน เกดิฝนขำดช่วง และมฤีดูกำลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อควำมอุดม
สมบูรณ์ของดนิ ป่ำไมเ้กดิควำมเสือ่มโทรม แหล่งน้ำขำดแคลน ผลผลติทำงกำรเกษตรลดลง เกดิโรคระบำดในพชื
และสตัว์ และอำจเกดิผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์กรณีที่เกดิโรคระบำดใหม่ เกดิควำมเสีย่งต่อกำรสูญเสยี
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ เช่น ระบบนิเวศป่ำไม ้ระบบนิเวศชำยฝัง่ พื้นทีชุ่่มน ้ำ เกดิกำรกดัเซำะชำยฝัง่ และ
กำรสูญเสยีแนวปะกำรงั กำรสูญเสยีควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพดงักล่ำวขำ้งต้น จะส่งผลต่อควำมมัน่คงด้ำน
อำหำร สุขภำพ พลงังำน และลดทอนขดีควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองของชุมชน 

(๒) กำรเปลีย่นแปลง...  



 
-๓๐- 

(๒) กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมอิำกำศยงัส่งผลใหภ้ยัพบิตัทิำงธรรมชำตมิแีนวโน้มเกดิบ่อยครัง้
ขึน้และมคีวำมรุนแรงมำกขึ้น ทัง้อุทกภยั ภยัแลง้ แผ่นดนิไหวและดนิโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลติ กำร
พฒันำอุตสำหกรรม และกำรพฒันำเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ รวมทัง้วถิกีำรด ำรงชวีติของประชำชน นอกจำกนี้ 
ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศจะทวคีวำมเขม้ขน้และเป็นแรงกดดนัให้ประเทศ
ไทยตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัภำระในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกภำยใตก้ระแสกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
วาระการพฒันาของโลกภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)    

ประเด็นส ำคญัของวำระกำรพฒันำโลกภำยหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ คอื กำรจดัท้ำเป้ำหมำยกำรพฒันำที่
ยัง่ยนืในกรอบสหประชำชำต ิ(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลำ ๑๕ ปี โดยสหประชำชำตใิหก้ำร
รบัรองแล้วเมื่อวนัที่ ๑๐ กนัยำยน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้ำประสงค์ (Goal) จ้ำนวน ๑๗ ข้อ และเป้ำหมำย (Target) 
จำ้นวน ๑๖๙ ขอ้ ซึ่งจะส่งผลกระทบกบักำรวำงแนวทำงกำรพฒันำประเทศในอนำคต ที่ต้องเน้นขจดัควำมยำกจนให้
หมดไป ประชำชนมสีุขภำพทีด่ ีมรีะบบกำรศกึษำ มคีวำมเท่ำเทยีมกนัทำงเพศ ส่งเสรมิกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิแบบ
ยัง่ยนื มรีะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีร่องรบักำรพฒันำอุตสำหกรรมทีย่ ัง่ยนื ลดควำมไม่เท่ำเทยีมกนัทัง้ภำยในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ มรีูปแบบกำรผลติและกำรบรโิภคแบบยัง่ยนื เตรยีมควำมพร้อมในกำรรบัมอืกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมอิำกำศ สงวนรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ มกีำรจดักำรทรพัยำกรทำงทะเลอย่ำง
ยัง่ยนื สง่เสรมิใหส้งัคมมคีวำมสุข มคีวำมยุตธิรรมและสง่เสรมิควำมเป็นหุน้สว่นเพือ่ 
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ส่วนที่ ๓... 



ส่วนที่ ๓ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
พฒันำกำรเมอืงและ
กำรบรหิำร 

ดำ้นบรหิำรทัว่ไป 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและ
สงัคม 

ดำ้นกำรเศรษฐกจิ 

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอื่น 

แผนงำนบรหิำรทัว่ไป
แผนงำนกำรรกัษำ
ควำมสงบภำยใน 

แผนงำนกำรศกึษำ 

แผนงำนสำธำรณสุข 

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

แผนงำนสรำ้งควำม
เขม้แขง็ของชมุชน 

แผนงำนอุตสำหกรรม 

และกำรโยธำ 

แผนงำนกำรพำณิชย ์

แผนงำนงบกลำง 

ส ำนักปลดั 

กองคลงั 

กองช่ำง 

กอง
สำธำรณสุข 

และสิง่แวดลอ้ม 

กองกำรศกึษำ 
ศำสนำ และ
วฒันธรรม 
 

- 
 

๒ ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและ
สงัคม 
ดำ้นกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

แผนงำนกำรรกัษำ 

ควำมสงบภำยใน 

แผนงำนสำธำรณสุข 

แผนงำนสรำ้งควำม
เขม้แขง็ของชมุชน 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วฒันธรรม และ
นันทนำกำร 

แผนงำนงบกลำง 

ส ำนักปลดั 

กองช่ำง 

กอง
สำธำรณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม 

กองกำรศกึษำ
ศำสนำ และ
วฒันธรรม 
 

กองคลงั 

๓ ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
พฒันำกำรศกึษำ   

ดำ้นบรหิำรทัว่ไป 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและ
สงัคม 
 

แผนงำนบรหิำรทัว่ไป
แผนงำนกำรศกึษำ 

แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสรำ้งควำม
เขม้แขง็ของชมุชน 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วฒันธรรม และ
นันทนำกำร 

ส ำนักปลดั 

กองช่ำง 

กอง
สำธำรณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม 

กองกำรศกึษำ
ศำสนำ และ
วฒันธรรม 
 

กองคลงั 

 

 

 

 

๔ ยุทธศำสตร.์.. 



 

-๓๒- 

  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๔ ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
พฒันำโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและ
สงัคม 
 

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 
 
 

 

กองช่ำง ส ำนักปลดั 

กองคลงั 

๕ ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
สิง่แวดลอ้ม 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและ
สงัคม 
ดำ้นกำรเศรษฐกจิ 

แผนงำนสำธำรณสุข 

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

แผนงำนกำรเกษตร 

แผนงำนงบกลำง 
 

กองช่ำง 

กอง
สำธำรณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม 
 

ส ำนักปลดั 

กองคลงั 

๖ ยุทธศำสตรด์ำ้นกำร
พฒันำเศรษฐกจิ 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและ
สงัคม 

ดำ้นกำรเศรษฐกจิ 

แผนงำนสรำ้งควำม
เขม้แขง็ของชมุชน 

แผนงำนกำรเกษตร 

ส ำนักปลดักอง
สำธำรณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม 

กองคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ.  
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓          เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

๔.๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพ

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   

เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ.๒๕๖๑  

  ๔.๓ สรุปผล... 



-๑๗๒- 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

๔.๔ ข้อเสนอแนะนำในการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนอนาคต 
       ๔.๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต   

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ      

บางเรื่องอาจทำไม่ได้   
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ยทุธศาสตร ์ท่ี   1 
 

ด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
                           รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 

ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๑. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรบรหิำรจดักำร  
“กำรเลอืกตัง้” ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินกำรเลอืงตัง้
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ฯลฯ 

จ ำนวนประชำชนใน
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ประชำช
นทีเ่ขำ้
ร่วม
โครงกำร 

ประชำชนมี
ส่วนร่วมแบบ
ประชำธปิไต
ย 

ส ำนักปลดั 

๒. โครงกำรบรหิำรจดักำร  
“ตำมนโยบำยของรฐับำล” ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดักำรตำม
นโยบำยของรฐับำล 
ฯลฯ 

ผูบ้รหิำร สมำชกิสภำฯ 
บุคลำกรของ อบต. 
บำงโทรดั 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ผูเ้ขำ้ร่วม
โครงกำร 

ผูบ้รหิำร 
สมำชกิสภำฯ 
บุคลำกร 
ปฏบิตัติำม
นโยบำยของ
รฐับำล 

ส ำนักปลดั 

๓. โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำรจดัเกบ็ 
ค่ำน ้ำประปำและค่ำขยะมลูฝอย ฯลฯ 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ใหบ้รกิำรประชำชน 

บรกิำรจดัเกบ็ค่ำ
น ้ำประปำและค่ำขยะ
มลูฝอย ไดค้รบ 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนิน 
กำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อน ำ
งบประมำณ
มำพฒันำ
ต ำบล 

กองคลงั 

๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรบรกิำรจดัเกบ็ภำษ ี
นอกสถำนที ่

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ใหบ้รกิำรประชำชน 

บรกิำรจดัเกบ็ภำษี
นอกสถำนทีไ่ดค้รบ 
จ ำนวน  
๑๐ หมู่บำ้น 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อน ำเงนิมำ
พฒันำต ำบล 

กองคลงั 

๕ โครงกำรสนับสนุนดำ้นกำรฝึกอบรม
และศกึษำดูงำนต่ำงๆ  แก่คณะ
ผูบ้รหิำรหรอืสมำชกิ อบต. พนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจำ้งและผูน้ ำ
ชุมชน  
 อสม. ฯลฯ 

เพื่อเพิม่ทกัษะและ
ประสทิธภิำพในกำร
ปฏบิตั ิงำนของ
สมำชกิสภำ  คณะ
ผูบ้รหิำร พนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักงำน
จำ้ง และผูน้ ำชุมชน 

สนับสนุนกำร
ฝึกอบรม/ กำรจดั
ฝึกอบรมทัง้ที ่อบต.
ด ำเนินกำรเองหรอืส่ง
ฝึกอบรมทีห่น่วยงำน
อื่น   

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.   

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

บุคลำกรน ำ
ควำมรู้
กลบัมำ
พฒันำ
ทอ้งถิน่ 

ส ำนักปลดั 

๖ โครงกำร วนัทอ้งถิน่ไทย เพื่อเป็นกำร
ประชำสมัพนัธง์ำน
ทอ้งถิน่และประโยชน์
ของกำรกระจำย
อ ำนำจ 

จดังำนวนัทอ้งถิน่ไทย ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อเป็นกำร
ประชำ 
สมัพนัธ ์
งำนทอ้งถิน่
ไทย 

ส ำนักปลดั 

๗. โครงกำรสนับสนุน / ส่งเสรมิกำรจดั
กจิกรรมวนัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระเจำ้อยู่หวัฯ และสมเดจ็พระนำง
เจำ้พระบรมรำชนิีฯลฯ 

เพื่อถวำยควำม
จงรกัภกัดตี่อ
พระบำทสมเดจ็พระ
เจำ้อยู่ หวัฯและสมเดจ็
พระนำง เจำ้
พระบรมรำชนิีนำถ 

ส่งเสรมิกำรจดั
กจิกรรมเฉลมิพระ
เกยีรต ิ      ของทุกปี 
จ ำนวน ๑๐  หมู่บำ้น 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
หมู่บำ้น
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
แสดงควำม
จงรกัภกัด ี

ส ำนักปลดั 

 
 

๓๘ 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงกำรจดักจิกรรมตำมแนว
พระรำชด ำร ิ

เพื่อถวำยควำม
จงรกัภกัดตี่อพระบรม
วงศำนุวงษ ์

จดักจิกรรมตำมแนว 
พระรำชด ำรสัในเขต
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๑๐  หมู่บำ้น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนได้
เขำ้ร่วมถวำย
ควำม
จงรกัภกัดตี่อ
พระนุวงษ์
บรมวงศำ 
 

ส ำนักปลดั 

๙. โครงกำรรบัเสดจ็พระบรมวงศำนุวงศ ์ เพื่อถวำยควำม
จงรกัภกัดตี่อพระบรม
วงศำนุวงษ ์

เพื่อถวำยควำม
จงรกัภกัด ี
ต่อพระบรมวงศำนุ
วงษ ์
จ ำนวน ๑๐  หมู่บำ้น 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนได้
เขำ้ร่วมถวำย

ควำม
จงรกัภกัด ี
ต่อพระบรม
วงศำนุวงษ ์

ส ำนักปลดั 

๑๐. โครงกำรจดักจิกรรมตำ่งๆ ตำม 
นโยบำยของรฐับำลและจงัหวดั
สมุทรสำคร 

เพื่อสนองนโยบำยของ
รฐับำลและจงัหวดั
สมุทรสำคร 

จดักจิกรรมต่ำงๆ ตำม
นโยบำยของรฐับำลและ
จงัหวดัสมุทรสำครใน
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๑๐  หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนม ี
ส่วนรว่ม
กจิกรรม 
ต่ำงๆ ตำม
นโยบำย 
ของรฐับำลและ
จงัหวดั
สมุทรสำคร 

ส ำนกัปลดั 

 
 
 
 

๓๙ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. โครงกำรจดัหำครุภณัฑส์ ำนักงำน 
และครุภณัฑอ์ื่นๆ ทุกประเภท ฯลฯ  

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น
ใน 
กำรปฏบิตังิำน 
 

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ   
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มคีรุภณัฑ ์
เพยีงพอตอ่
กำร
ปฎบิตังิำน 

ส ำนักปลดั 
กองคลงั 

๑๒. โครงกำรจดัหำรถบรรทุก(ดเีซล) 
ขนำน ๑ ตนั จ ำนวน ๑ คนั 

เพื่อจดัหำรถบรรทุก
ดเีซล ขนำด ๑ ตนั 
ปรมิำตรกระบอกไม่ต ่ำ
กว่ำ ๒,๔๐๐ ซซี ี
ขบัเคลื่อน ๒ ลอ้ 
จ ำนวน ๑ คนั 

รถบรรทุกดเีซล ขนำด 
๑ ตนั ปรมิำตร
กระบอกไมต่ ่ำกว่ำ 
๒,๔๐๐ ซซี ีขบัเคลื่อน 
๒ ลอ้  จ ำนวน ๑ คนั 

๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 
 

มรีถบรรทุก
เพยีงพอตอ่
กำร
ปฏบิตังิำน 

ส ำนักปลดั 

๑๓. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม
ทรพัยส์นิต่ำงๆ 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ทรพัยส์นิต่ำงๆ ของ 
 อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

ส ำนักปลดั 
กองคลงั 

๑๔. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง
ครุภณัฑต์่ำงๆ  
 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ปรบัปรุงครุภณัฑต์่ำงๆ 
ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ครุภณัฑต์่ำงๆของ 
อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ครุภณัฑ์
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

ส ำนักปลดั 
กองคลงั 

๑๕ โครงกำรประชำสมัพนัธเ์ชญิชวนหรอื
อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชน 
เพื่อมำร่วมงำนรฐัพธิ ี และพระรำชพธิี
ต่ำง ๆ  

เพื่อประชำสมัพนัธเ์ชญิ
ชวนหรอือ ำนวยควำม
สะดวกใหก้บัประชำชน 
ถวำยควำมจงรกัภกัดฯี 

เพื่อเชญิชวนหรอื
อ ำนวยควำมสะดวก
ใหก้บัประชำชนได้
แสดงควำมจงรกัภกัด ี

 - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ประชำชน
เขำ้ร่วม
โครงกำร 

ประชำชนได้
แสดงควำม
จงรกัภกัด ี

ส ำนักปลดั 

 
๔๐ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

16 โ ค ร ง ก ำ ร ติ ด ตั ้ ง โ ท ร ศั พ ท์
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อตดิตัง้โทรศพัท์
ส ำนักงำนองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำง
โทรดั 

โดยตดิตัง้โทรศพัท์
ส ำนักงำนองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำง
โทรดั  

 ๔๘,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 
 

ประชำชนได้
ตดิต่อสะดวก
รวดเรว็ 

ส ำนักปลดั 
 

17 โครงกำรปรบัปรุงอำคำรอเนก 
ประสงค์เป็นส ำนักงำนกองคลัง 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงโท
รดั หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั 

เพื่อปรบัปรุงอำคำร
อเนกประสงคเ์ป็น
ส ำนักงำนกองคลงั 
อบต.บำงโทรดั 

ขนำดกวำ้ง ๑๕.๓๕ 
เมตร ยำว ๑๙.๓๕ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
สะดวก 

กองคลงั 

18 โครงกำรก่อสรำ้งอำคำร 
ทีจ่อดรถขยะ บรเิวณองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำงโทรดั หมู่ที ่
๖ ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำรที่
จอดรถขยะ องคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำง
โทรดั 

ขนำดกวำ้ง ๑๒.๐๐ 
เมตร ยำว ๘.๕๐ เมตร 

- - - ๔๐๘,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
สะดวก 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

         รวม     ๑8     โครงการ 4,358,000 ๓,๕๖๐,๐๐๐ ๓,๕๖๐,๐๐๐ 4,968,000 ๓,๕๖๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
๔๑ 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

                                รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๑. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๒ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรจดัหำครุภณัฑส์ ำนักงำน 
และครุภณัฑอ์ื่นๆ ทุกประเภท ฯลฯ  

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น
ใน 
กำรปฏบิตังิำน 
 

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ จ ำนวน  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มคีรุภณัฑ์
ส ำนักงำน/
หรอืครุภณัฑ์
อื่นๆ  
เพยีงพอต่อ
กำรปฎบิตังิำน 

ส ำนักปลดั 

 รวม  ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

                  รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๑. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. 
 

โครงกำรจดักำรฝึกอบรมและ
สมัมนำในดำ้นกำรศกึษำ  แก่คณะ
ผูบ้รหิำรหรอืสมำชกิ อบต. 
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจำ้ง
ผูน้ ำชุมชน และ   คกก.ศูนยพ์ฒันำ
เดก็เลก็  ฯลฯ 

เพื่อเพิม่ทกัษะและ
ประสทิธภิำพในกำร
ปฏบิตังิำนใหแ้ก่
บุคลำกรทอ้งถิน่ 

จดักำรฝึกอบรมและ
สมัมนำในดำ้น
กำรศกึษำ ทัง้ที ่อบต. 
ด ำเนินกำรเองหรอืส่ง
ฝึกอบรมทีห่น่วยงำน
อื่น 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

บุคลำกรน ำ
ควำมรู้
กลบัมำ
พฒันำ
ทอ้งถิน่ 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๒. โครงกำรจดัหำครุภณัฑส์ ำนักงำน 
และครุภณัฑอ์ื่นๆ ทุกประเภท ฯลฯ  

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น
ใน 
กำรปฏบิตังิำน 
 

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ  จ ำนวน  
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มคีรุภณัฑ์
ส ำนักงำน/
หรอืครุภณัฑ์
อื่นๆ  
เพยีงพอต่อ
กำรปฎบิตังิำน 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๓. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม
ทรพัยส์นิต่ำงๆ 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ทรพัยส์นิต่ำงๆ ของ 
 อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

กอง
กำรศกึษำฯ 

๔๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง
ครุภณัฑต์่ำงๆ  
 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์
ต่ำงๆ ทีช่ ำรุดใหใ้ช้
งำนได ้

ครุภณัฑต์่ำงๆ ของ 
อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ครุภณัฑ์
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

กอง
กำรศกึษำฯ 

  รวม  ๔   โครงการ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



 
 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๑. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม
ทรพัยส์นิต่ำงๆ 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ทรพัยส์นิต่ำงๆ ของ 
 อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๒. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง
ครุภณัฑต์่ำงๆ  
 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์
ต่ำงๆ ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ครุภณัฑต์่ำงๆ ของ 
อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ครุภณัฑ์
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

  รวม  ๒   โครงการ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  

 
 

 
 
 

๔๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๑. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรตรวจคุณภำพน ้ำประปำ 
ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่ำตรวจ
คุณภำพน ้ำประปำ
หมู่บำ้น  

ค่ำตรวจคุณภำพ
น ้ำประปำ จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
หมู่บำ้นทีว่ดั
ค่ำคุณภำพ
น ้ำประปำ  

เพื่อรูค้่ำ
คุณภำพ
น ้ำประปำ
หมู่บำ้น 

กองช่ำง 

 ๒. โครงกำรตดิตัง้เครื่องวดั
กระแสไฟฟ้ำ ฯลฯ 

เพื่อใชว้ดักระแสไฟฟ้ำ
ในกจิกำรขององคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล 
บำงโทรดั 

กำรวดักระแสไฟฟ้ำ 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต 

จ ำนวน
หมู่บำ้นทีว่ดั
กระแสไฟฟ้ำ 

เพื่อรูก้ระแส 
ไฟฟ้ำหมู่บำ้น 

กองช่ำง 

๓ โครงกำรวำงและปรบัปรุง 
ผงัเมอืงรวม 

เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐำน
ของ 
ผงัชุมชน 

ผงัเมอืงรวม จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อสำมำรถ
ใชง้ำนดำ้น
พืน้ฐำนอย่ำง
ครอบคลุม 

กองช่ำง 

 
 

๔๖ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรค่ำธรรมเนียมรงัวดัทีด่นิ เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรรงัวดัทีด่นิเพื่อใช้
ในกจิกำรของ อบต. 

รงัวดัทีด่นิ จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อเป็น
ค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรรงัวดั
ทีด่นิของ อบต. 

กองช่ำง 

๕. โครงกำรจดัหำครุภณัฑส์ ำนักงำน 
และครุภณัฑอ์ื่นๆ ทุกประเภท 
ฯลฯ  

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น
ในกำรปฏบิตังิำน 

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ   
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มคีรุภณัฑ์
ส ำนกังำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ื่นๆ  
เพยีงพอต่อ
กำรปฎบิตังิำน 

กองช่ำง 

๖. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม
ทรพัยส์นิต่ำงๆ 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ทรพัยส์นิต่ำงๆ ของ 
 อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ ใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

กองช่ำง 

๗. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง
ครุภณัฑต์่ำงๆ  
 

เพื่อบ ำรุงรกัษำและ
ปรบัปรุงครุภณัฑต์่ำงๆ 
ทีช่ ำรุดให ้
ใชง้ำนได ้

ครุภณัฑต์่ำงๆ ของ 
อบต.บำงโทรดั 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ครุภณัฑต์่ำงๆ 
ใชง้ำนได้
ตำมปกต ิ

กองช่ำง 

๘. โครงกำรบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง
ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 

เพื่อบ ำรุงรกัษำหรอื
ซ่อมแซมทีด่นิและ
สิง่ก่อสรำ้งใหใ้ชง้ำนได ้

ครุภณัฑท์ีด่นิและ
สิง่ก่อสรำ้งของ อบต.
บำงโทรดั 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ครุภณัฑท์ีด่นิ
และสิง่ก่อสรำ้ง
สำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิ

กองช่ำง 

๙. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำร คสล. 
อเนกประสงค ์บรเิวณทีด่นิ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงโท
รดั หมู่ที ่๖ 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร  
คสล. ๒ ชัน้  จ ำนวน  
๑  หลงั   
 

ก่อสรำ้งอำคำร  คสล. 
๒ ชัน้  จ ำนวน  ๑  
หลงั  ตำมแบบ  อบต. 
ก ำหนด 

- - - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อใชเ้ป็น
อำคำรอเนก 
ประสงคบ์รกิำร 
ประชำชนฯลฯ 

กองช่ำง 

 
๔๗ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรงำน
ประปำ บรเิวณทีด่นิองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำงโทรดั หมู่ที ่
๖ 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร 
คสล.ชัน้เดยีวใหบ้รกิำร
งำนประปำ จ ำนวน  ๑  
หลงั   

โดยก่อสรำ้งอำคำร 
คสล. ชัน้เดยีว ขนำด
กวำ้ง ๔.๐๐ เมตร ยำว 
๑๒.๐๐ เมตร จ ำนวน 
๑ หลงั ตำมแบบ  
อบต. ก ำหนด 

๖๔๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อใชเ้ป็นที่
เกบ็วสัดุงำน
ประปำเพื่อ
บรกิำร
ประชำชน 

กองช่ำง 

๑๑. โครงกำรก่อสรำ้งลำน
อเนกประสงคบ์ ำรุงรกัษำและ
ซ่อมแซมครุภณัฑย์ำนพำหนะ
บรเิวณทีด่นิองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลบำงโทรดั หมู่ที ่๖ 

เพื่อก่อสรำ้งลำน
อเนกประสงคบ์ ำรงุรกัษำ
และซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยำนพำหนะบรเิวณทีด่นิ
องคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลบำงโทรดั จ ำนวน 
๑ แห่ง 

ลำนอเนกประสงค์
บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม
ครุภณัฑย์ำนพำหนะ
บรเิวณทีด่นิองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำงโท
รดั จ ำนวน ๑ แห่ง
รำยละเอยีดตำมแบบ  
อบต. ก ำหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต 

- - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อให้
ยำนพำหนะ
สำมำรถใช้
งำนไดด้ี
ตำมปกต ิ

กองช่ำง 

๑๒. โครงกำรปรบัปรุงซ่อมแซม 
ทีท่ ำกำร อบต.บำงโทรดั 

เพื่อปรบัปรุงทีท่ ำกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยปรบัปรุงทีท่ ำกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลบำงโทรดั  
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ  
อบต. ก ำหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวนอำคำร
ทีป่รบัปรุง
ซ่อมแซม 

เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวก
ในกำร
ใหบ้รกิำร
ประชำชน 

กองช่ำง 

๑๓ โครงกำรยกระดบัศกัยภำพหมูบ่ำ้น
เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐำนรำกตำม
แนวทำงประชำรฐั หมู่ที ่๑-๑๐ ใน
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

เพื่อยกระดบัศกัยภำพ
หมู่บำ้นเพื่อขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิฐำนรำกตำม
แนวทำง 
ประชำรฐั 

ประชำชน จ ำนวน  
๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิฐำน
รำกตำม
แนวทำงประชำ
รฐัในพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

ส ำนัก 
ปลดั/ 

กองช่ำง 

 รวม ๑๓ โครงการ 5,878,000 3,380,000 3,230,000 3,230,000 23,230,000  

๔๘ 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

                     รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๑. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๖ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ 

เพื่อใหม้แีผนพฒันำที่
มคีวำมเหมำะสม
ถูกตอ้งสะทอ้นปัญหำ
และควำมตอ้งกำรของ
ประชำชนไดด้ทีีสุ่ด 

จดัประชำคมหมู่บำ้น
ในกำรจดัท ำ
แผนพฒันำของต ำบล 
บำงโทรดั 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

แกไ้ขปัญหำควำม
เดอืด 
รอ้นของ 
ประชำชนได ้
ตรงจุด 

ส ำนักปลดั 

๒. โครงกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ   
ในกำรปกป้องสถำบนั 
พระมหำกษตัรยิแ์ละสรำ้ง 
ควำมปรองดองและสมำนฉนัท ์

เพื่อถวำยควำม
จงรกัภกัดตี่อ 
พระบรมวงศำนุวงษ ์

เพื่อถวำยควำม
จงรกัภกัดตี่อ 
พระบรมวงศำนุวงษ ์
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนไดเ้ขำ้ 
ร่วมถวำยควำม 
จงรกั ภกัด ี
ต่อพระบรม 
วงศำนุวงษ ์

ส ำนักปลดั 

๓ ค่ำใชจ้่ำยเพื่อช่วยเหลอืประชำชน เพื่อชว่ยเหลอื
ประชำชน 

เพื่อชว่ยเหลอื
ประชำชนในพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ประชำชนที่
ไดร้บัควำม
ช่วยเหลอื 

ประชำชนไดร้บั
ควำมช่วยเหลอื 

ส ำนักปลดั 

  รวม ๓  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  

 
๔๙ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร ์ท่ี   2 
 

ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 



๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
               รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่                         
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร    
๒.  ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
      ๒.4  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรฝึกอบรมป้องกนัและ 
ระงบัอคัคภียัในพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั ฯลฯ 
 
 

เพื่อจดักำรฝึกอบรม 
ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
ในดำ้นกำรป้องกนั 
และระงบัอคัคภียั  
ฯลฯ 

จดัฝึกอบรมใหค้วำมรู ้
ควำมเขำ้ใจในดำ้นกำร
ป้องกนัและระงบั
อคัคภียัในพืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ผูเ้ขำ้ร่วม
โครงกำรมี
ควำมเขำ้ใจใน
ดำ้นกำร
ป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั 

ส ำนักปลดั 

๒. โครงกำรฝึกอบรม อปพร. หรอื 
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
ทมีกูช้พีกูภ้ยัในพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั ฯลฯ 
 

เพื่อจดักำรฝึกอบรม 
ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
ในดำ้นกำรป้องกนั 
และบรรเทำสำธำรณภยั 
ฯลฯ 

จดักำรฝึกอบรมให ้
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจใน 
ดำ้นกำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั 
 ในพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๓๙,๐๐๐ 
อบต. 

๓๙,๐๐๐ 
อบต. 

๓๙,๐๐๐ 
อบต. 

๓๙,๐๐๐ 
อบต. 

๓๙,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ผูเ้ขำ้ร่วม
โครงกำร 
มคีวำมเขำ้ใจใน 
ดำ้นกำรป้องกนั 
และบรรเทำ 
สำธำรณภยั 
ฯลฯ 

ส ำนักปลดั 

๓. โครงกำรตัง้จุดบรกิำรประชำชน  
ในพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั ฯลฯ 

จดัตัง้จุดบรกิำรประชำชน
ในพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

จดัตัง้จุดบรกิำร 
ประชำชนในพืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั ฯลฯ จ ำนวน  
๑ หมู่บำ้น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อบรรเทำ
อุบตัเิหตุทำง
ถนน 

ส ำนักปลดั 

๕๑ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. อุดหนุนศูนยอ์ ำนวยกำรควำม
ปลอดภยัทำงถนนจงัหวดั
สมุทรสำคร 

จดัตัง้จุดบรกิำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัทำงถนน 
ในพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั 

จดัตัง้จุดบรกิำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัทำงถนน 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อบรรเทำ
อุบตัเิหตุทำง
ถนน 

ส ำนักปลดั 

๕. โครงกำรจดัท ำป้ำยชื่อซอย  
ทำงแยกถนนและป้ำยบอกทำง  
ในพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 
 

เพื่อจดัท ำป้ำยชื่อซอย 
ทำงแยกถนน และป้ำย
บอกทำงใหค้รบทุก
หมู่บำ้น  

จดัท ำป้ำยชื่อซอย ทำง
แยกถนน และป้ำยบอก
ทำง จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อบอกทำง
ไปไดส้ถำนที่
ไดถู้กตอ้ง 

กองช่ำง 

๖. โครงกำรอุดหนุนเขตหำ้มลำ่สตัวป่์ำ
พนัทำ้ยนรสงิห ์  

แกไ้ขปัญหำฝงูลงิแสม  
ท ำลำยทรพัยส์นิในพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

ลงิแสมในเขตพืน้ที ่ 
หมู่ที ่1-หมู่ที ่10  

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เกดิควำม
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

ส ำนักปลดั 

๗. โครงกำรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 
CCTV ในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่๑-๑๐ 
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อตดิตัง้กลอ้ง 
CCTV สอดสอ่งควำม
ปลอดภยัในกำรดูแล
ชวีติและทรพัยส์นิ ใน
พืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั 

โดยตดิตัง้กลอ้ง CCTV 
ภำยในต ำบลบำงโทรดั  
ดงันี้ 
หมู่ที ่๑ 
หมู่ที ่๒ 
หมู่ที ่๓ 
หมู่ที ่๔ 
หมู่ที ่๕ 
หมู่ที ่๖ 
หมู่ที ่๗ 
หมู่ที ่๘ 
หมู่ที ่๙ 
หมู่ที ่๑๐ 
รำยละเอยีดตำมแบบที่
ก ำหนด 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 
 

ลดจุด 
เสีย่งใน
อำชญำกรรม 

ส ำนักปลดั 
/งบพฒันำ
จงัหวดั/
กรม

ส่งเสรมิฯ 

๕๒ 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางโทรัด 

เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏบิตักิำรจติอำสำภยั
พบิตัอิงคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลบำงโทรดั 

ฝึกอบรมชุดปฏบิตักิำร
จดิอำสำภยัพบิตัิ
องคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลบำงโทรดั 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 
 

ผูเ้ขำ้ร่วม
โครงกำรมี
ควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏบิตักิำร
จติอำสำภยั
พบิตั ิ

ส ำนักปลดั 

๙. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร    
จังหวัดสมุทรสาคร 

เพื่อสนับสนุนศนูย์
ปฏบิตักิำรร่วมในกำร
ช่วยเหลอืขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เพื่อชว่ยเหลอื
ประชำชนในพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ประชำชนที่
ไดร้บัควำม
ช่วยเหลอื 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ช่วยเหลอื 

ส ำนักปลดั 

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัย 

เพื่อชว่ยเหลอื
ประชำชนกรณีเกดิสำ
ธำรณภยัหรอื
ผูป้ระสบภยัในเขต
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อชว่ยเหลอื
ประชำชนกรณีเกดิสำ
ธำรณภยัหรอื
ผูป้ระสบภยัในเขต
ต ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ประชำชนที่
ไดร้บัควำม
ช่วยเหลอื 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ช่วยเหลอื 

ส ำนักปลดั 

  รวม ๑๐  โครงการ 2,224,000 2,224,000 2,224,000 2,224,000 2,424,000  

 
 
 
 
 
 

๕๓ 



แบบ ผ. ๐๒ 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๒.  ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
      ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรสง่เสรมิสุขภำพผูส้งูอำยุ 
 
 

เพื่อฝึกอบรมใหค้วำมรู้
เพื่อลดกำรเกดิโรคที่
ป้องกนัได ้เช่น 
โรคหวัใจ, โรคเบำหวำน,
โรคควำมดนัโลหติสงู 

ฝึกอบรมใหค้วำมรู้
เพื่อลดกำรเกดิโรคที่
ป้องกนัได ้ฯลฯ 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ผูส้งูอำยุไดร้บั
กำรตรวจ
ร่ำงกำยอย่ำง 
สม ่ำเสมอ 

กอง
สำธำรณสุข
ฯ/สปสช. 

๒. โครงกำรบ ำบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิยำเสพตดิ เพื่อสง่เขำ้ค่ำยบ ำบดั
ฟ้ืนฟูผูต้ดิยำเสพตดิของ
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 
 ไดม้โีอกำสในกำร
บ ำบดัรกัษำใหห้ำยขำด   

ส่งเขำ้ค่ำยบ ำบดัฟ้ืนฟ ู
ผูต้ดิยำเสพตดิของ
พืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนรว่มกนั 
แกไ้ขปัญหำ 
ยำเสพตดิ 

กอง
สำธำรณสุข
ฯ/กรม
ส่งเสรมิฯ 

 รวม ๒  โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 

๕๔ 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร  
๒.  ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
      ๒.๓  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนกำชำดจงัหวดั
สมุทรสำคร 

เพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินงำน 
ของกำชำดจงัหวดั 
สมุทรสำคร 

สนับสนุน
งบประมำณใชใ้น
กำรสงัคมสงเครำะห ์
ของกำชำดจงัหวดั
สมุทรสำคร 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ผูป้ระสบภยั
และ 
ผูด้อ้ยโอกำส
ไดร้บักำร
ช่วยเหลอื 

ส ำนักปลดั 

๒. โครงกำรฝึกอบรมส่งเสรมิดำ้น
กำรพฒันำสตรแีละครอบครวั 

เพื่อฝึกอบรมส่งเสรมิ
ควำมรูแ้ละพฒันำ
คุณภำพชวีติ สตรแีละ 
ครอบครวั   
 

จดักำรฝึกอบรม
ส่งเสรมิกำรด ำเนิน
กจิกรรมดำ้นกำร
พฒันำสตรแีละ
ครอบครวั จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อพฒันำ
คุณภำพชวีติ 
สตรใีหด้ขีึน้ 

ส ำนักปลดั 

๓. โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุน
กองทุนสวสัดกิำรชุมชนต ำบล
บำงโทรดั  

เพื่อจดักจิกรรม
ส่งเสรมิสนับสนุน
กองทุนสวสัดกิำร
ชุมชนต ำบล 
บำงโทรดั 

จดักจิกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนกองทุน
สวสัดกิำรชุมชน
ต ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อชุมชนมี
ควำมเขม้แขง็ 

ส ำนักปลดั 

๕๕ 

แบบ ผ.๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรให้ควำมรู้สู้ภัยยำเสพติด 
ฯลฯ 
 

เพื่อจดักจิกรรมให้
ควำมรูใ้นกำรป้องกนัยำ
เสพตดิ ดงันี้ 
๑. อบรมใหค้วำมรู้
ป้องกนัยำเสพตดิกบั
ประชำชนในพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั 
๒. สรำ้งเครอืขำ่ย
ป้องกนัยำเสพตดิใน
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

เดก็นกัเรยีน เยำวชน 
และประชำชนต ำบล
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชนมี
ควำมรูค้วำม
เขำ้ใจกำร
ป้องกนัยำเสพ
ตดิ และสรำ้ง
เครอืขำ่ย
ป้องกนั 
ยำเสพตดิใน
พืน้ทีต่ ำบลบำง
โทรดั 

ส ำนกัปลดั/
กอง

กำรศกึษำฯ 

๕. อุดหนุนศูนยป์ฏบิตักิำรพลงั 
แผ่นดนิเอำชนะยำเสพตดิ 
อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร 

เพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ ตำม
นโยบำยของรฐับำล/ศูนย์
อ ำนวยกำรพลงัแผ่นดนิ
เอำชนะยำเสพตดิอ ำเภอ
เมอืงสมุทรสำคร 

ประชำชนต ำบล 
บำงโทรดั อ ำเภอเมอืง
สมุทรสำคร 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้ 
เสรจ็ 

หมู่บำ้น/ 
ชุมชน  
มคีวำมเขม้ 
แขง็เอำชนะ 
ยำเสพตดิได้
อย่ำงยัง่ยนื 

ส ำนกัปลดั/
กรมส่งเสรมิฯ 

 

๖. อุดหนุนโรงเรียนโครงกำรป้องกัน
และแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ  
ในเขตพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพตดิ ตำม
นโยบำยของรฐับำล/
ศูนยอ์ ำนวยกำรพลงั
แผ่นดนิเอำชนะ 
ยำเสพตดิ  
จ.สมุทรสำคร 

เดก็นกัเรยีน เยำวชน 
และประชำชนต ำบล
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้ 
เสรจ็ 

ประชำชนมี
ควำมรูค้วำม
เขำ้ใจกำร
ป้องกนัยำเสพ
ตดิ และสรำ้ง
เครอืขำ่ยป้องกนั
ยำเสพ ตดิใน
พืน้ทีต่ ำบลบำง
โทรดั 

ส ำนกัปลดั/
กรมส่งเสรมิฯ 

 

๗ โครงกำรสงเครำะหผ์ูป่้วยทีย่ำกไร้ เพื่อสงเครำะหผ์ูป่้วยที่
ยำกไรใ้หด้ขีึน้ 

สงเครำะหผ์ูย้ำกไร ้
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

 - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้ 
เสรจ็ 

ผูย้ำกไรม้ี
คุณภำพชวีติที่
ดขีึน้ 

ส ำนกัปลดั 

 รวม ๗  โครงการ ๒๒๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐  

๕๖ 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

               รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่                         
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๖ กำรพฒันำกำรเมอืงและกำรบรหิำร    
๒.  ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
      ๒.4  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงกำรก่อสรำ้งสนำมกฬีำ  
และลำนกฬีำในเขตต ำบล 
บำงโทรดั  

เพื่อก่อสรำ้งสนำม 
กฬีำ และลำนกฬีำใน
เขตต ำบลบำงโทรดั 

ก่อสรำ้งสนำมกฬีำ และ
ลำนกฬีำ ในเขตต ำบล
บำงโทรดั ดงันี้ 
หมู่ที ่๑ 
๑. ลำนกฬีำบรเิวณ
โรงเรยีนวดัคลองซื่อ 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 
หมู่ที ่๒ 
๒.ลำนกฬีำออกก ำลงั
กำยประจ ำหมู่บำ้น 
บรเิวณหน้ำเขือ่น 
คสล.เลยีบคลองสุนัข
หอน จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- 
 

1,000,000 
อบต. 

 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
. 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

-เดก็ เยำวชน
และประชำชน
เล่นกฬีำใช้
เวลำว่ำงให้
เกดิประโยชน์
ต่อสขุภำพ 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง/ 
อบจ./สส./ 
งบพฒันำ
จงัหวดั/
กรม

ส่งเสรมิฯ 

๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

   หมู่ที ่๖ 
๓. สนำมกฬีำบรเิวณ
โรงเรยีนเฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรี
นครนิทรส์มุทรสำคร 
โดยก่อสรำ้งสนำม
กฬีำ ขนำดกวำ้ง 
๓๐.๐๐ เมตร  
ยำว ๓๒.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๐ เมตร 
ตำมแบบที ่อบต. 
ก ำหนด 
๔. ลำนกฬีำอเนก 
ประสงคโ์รงเรยีน
เฉลมิพระเกยีรตฯิ 
 หมู่ที ่๖  ต ำบลบำง
โทรดั  รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

        

 
 
 
 
 

๕๘ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

2. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรกฬีำ
ประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่๓  ต.บำง
โทรดั บรเิวณสถำนีต ำรวจต ำบล
บำงโทรดั  

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร
โครง จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งอำคำร 
หมู่ที ่๓  ต.บำงโท
รดั บรเิวณสถำนี
ต ำรวจต ำบลบำงโท
รดั ขนำดกวำ้ง 
๓๘.๐๐  เมตร  ลกึ 
๒๒.๐๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง  
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

- 
 

- ๕,๔๓๔,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็ เยำวชน
และประชำชน
เล่นกฬีำใช้
เวลำว่ำงให้
เกดิประโยชน์
ต่อสขุภำพ 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง/
ประสำน
แผน อบจ. 
 ปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ 

3. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรคลุม
สนำมกฬีำ ประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่
๗  ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ
โรงเรยีนเมอืงสมุทรสำคร 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร
โครง จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งอำคำร 
โครงเหลก็ หมู่ที ่๗   
ต ำบลบำงโทรดั  
บรเิวณโรงเรยีน
เมอืงสมุทรสำคร 
ขนำดกวำ้ง ๒๕.๐๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๓๕.๐๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง  
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

- - ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็ เยำวชน
และประชำชน
เล่นกฬีำใช้
เวลำว่ำงให้
เกดิประโยชน์
ต่อสขุภำพ 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง/
ประสำน
แผน อบจ.  

 
 
 

 
๕๙ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4. โครงกำรปรบัปรงุสนำมกฬีำ 
ในเขตต ำบลบำงโทรดั 

-เพื่อปรบัปรุงสนำมกฬีำ 
ในเขตต ำบลบำงโทรดั 
 

ปรบัปรุงสนำมกฬีำ ในเขต
ต ำบลบำงโทรดั ดงันี้ 
๑.ซ่อมแซมโครงหลงัคำ
สนำมกฬีำอเนก 
ประสงคโ์รงเรยีนเมอืงฯ 
หมู่ที ่๗ 
๒. สนำมกฬีำโรงเรยีน
เมอืงสมุทรสำครหมู่ที ่๗ 
๓. สนำมกฬีำโรงเรยีนวดั
บำงพล ีหมู่ที่ ๑๐ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็ เยำวชน
และประชำชน
เล่นกฬีำใชเ้วลำ
ว่ำงใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อ
สุขภำพ 

กอง
กำรศกึษำฯ/
กองช่ำง 

5. โครงกำรแขง่ขนักฬีำ 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ในเขตพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อจดัแขง่ขนักฬีำ 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็  
 

เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันำ
เดก็เลก็ จ ำนวน ๕ 
ศูนย ์

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็เลก็มี
สุขภำพ
ร่ำงกำย
แขง็แรง 

กอง
กำรศกึษำฯ 

6. โครงกำรแขง่ขนักฬีำของโรงเรยีนในเขต
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

เพื่อจดัแขง่ขนักฬีำของ
โรงเรยีนในเขตพืน้ที่ต ำบล
บำงโทรดั 

เดก็ และเยำวชน 
 ในเขตพืน้ที่ต ำบล 
บำงโทรดั จ ำนวน  
๑๐ หมู่บำ้น 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็และเยำวชนมี
สุขภำพแขง็แรง
ห่ำงไกล 
ยำเสพตดิ 

กองกำรศกึษำ
ฯ 
 

7. โครงกำรแขง่ขนักฬีำเชื่อมควำมสมัพนัธ์
ภำยในต ำบล 
บำงโทรดั  

เพื่อจดัแขง่ขนักฬีำเชื่อม
ควำมสมัพนัธภ์ำยในต ำบล
บำงโทรดั  

ประชำชนในพื้นทีต่ ำบล
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 

ประชำชนเล่นกฬีำ
ใชเ้วลำว่ำงใหเ้กดิ
ระโยชน์ต่อสุขภำพ 

กองกำรศกึษำ
ฯ 
 

8. โครงกำรก่อสรำ้งหลงัคำคลุม 
ทีอ่อกก ำลงักำยประจ ำหมู่บำ้น  
หมู่ที ่๘ บรเิวณทีด่นิรถไฟ 
หน้ำบำ้นนำยเวชยนัต์ รกัประเทศ 

เพื่อก่อสรำ้งหลงัคำคลุมที่
ออกก ำลงักำย จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งหลงัคำคลุมที่
ออกก ำลงักำย ขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๐.๐๐ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 

ประชำชน 
ออกก ำลงักำยในที่
ร่ม 

กองช่ำง/
หน่วยงำน
รำชกำรอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

๖๐ 
 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9. โครงกำรก่อสรำ้งสนำมพรอ้มเครื่อง
ออกก ำลงักำย หมู่ที ่๒ 
บรเิวณรมิเขือ่น หน้ำบำ้นนำยสมนึก  
จนีสมุทร 

เพื่อก่อสรำ้งสนำมเครื่อง
ออกก ำลงักำย  จ ำนวน  
๑ แห่ง   

โดยก่อสรำ้งสนำมพรอ้ม
ตดิตัง้เครื่องออกก ำลงั
กำย พรอ้ม รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

๒๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนเล่น
กฬีำใชเ้วลำวำ่ง
ใหเ้กดิระโยชน์ต่อ
สุขภำพ 

กอง
กำรศกึษำฯ 

 

๑0. โครงกำรขอใชท้ีร่ำชพสัดุ และ
ก่อสรำ้งลำนอเนกประสงค ์บรเิวณ
ศำลเจำ้พ่อมงคล หมู่ที ่๑ ต ำบลบำง
โทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งลำน
อเนกประสงค ์จ ำนวน  
๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งลำน
อเนกประสงคบ์รเิวณ 
ศำลเจำ้พ่อมงคล 

 - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 -  -  - ด ำเนินกำรได้
ขนำดพืน้ที ่

ประชำชนไดใ้ช้
ลำนอเนกประสงค์
ใหเ้กดิประโยชน์ 

กองช่ำง 

๑1. โครงกำรก่อสรำ้งหลงัคำคลุมสนำม
กฬีำ หมู่ที ่๑  ต ำบลบำงโทรดั  
บรเิวณโรงเรยีนวดัคลองซื่อ 

เพื่อก่อสรำ้งหลงัคำคลมุ
สนำมกฬีำ จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งอำคำร 
ขนำดกวำ้ง ๑๙.๐๐ 
เมตร ยำว ๓๐.๐๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง  
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - ๒,๕๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เดก็เยำวชนและ
ประชำชน
เล่นกฬ๊ำใชเ้วลำ
ว่ำงใหเ้กดิ
ประโยชน์ 

กอง
กำรศกึษำ 

๑2. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรหลงัคำโคง้  
หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั  
บรเิวณศำลเจำ้พ่อมงคล 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร
หลงัคำโคง้ จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งอำคำร
หลงัคำโครงเหลก็ ขนำด
กวำ้ง ๘.๐๐ เมตร ยำว 
๑๕.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑ 
หลงั รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  - ๗๘๐,๐๐๐ 
อบต 

 -  - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนมี
สถำนทีใ่ชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ 

กองช่ำง 

  รวม ๑๒  โครงการ 448,000 1,680,000 14,659,000 1,180,000 180,000  

 
 
 
 

๖๑ 
 



 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร ์ท่ี   3 
 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๖   พฒันำทรพัยำกรมนุษยใ์หเ้ตม็ตำมศกัยภำพและสรำ้งสงัคมใฝ่คุณธรรม  
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๑   กำรพฒันำกำรศกึษำ 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     ๓.๑  แผนงานบริหารทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรจดัหำวำรสำรประจ ำ 
ทีท่ ำกำร อบต.บำงโทรดั  
 

เพื่อจดัหำหนังสอื 
พมิพห์รอืหนังสอื
อื่นๆ บรกิำร
ประชำชนทีม่ำ
ตดิต่อรำชกำร 
 

จดัหำหนังสอืพมิพ์
หรอืหนังสอือื่นๆ 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนครัง้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนได้
รบัทรำบขอ้มลู
ขำ่วสำรทนัต่อ
เหตุกำรณ์ 

ส ำนักปลดั 

๒. โครงกำรจดัท ำเอกสำรหรอืสื่อ
ประชำสมัพนัธ์ งำนขององคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อเผยแพร่
ประชำสมัพนัธ ์
งำนของ อบต. ให ้
ประชำชนไดร้บัทรำบ 

จดัท ำเอกสำรเผยแพร่
ผลงำนของ อบต. 
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น  

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนได้
รบัทรำบขอ้มลู
ขำ่วสำรของ 
อบต. 
บำงโทรดั 

ส ำนักปลดั 
กองคลงั 

  รวม  ๒  โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

 
 
 

๖๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด   อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหเ้ต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คณุธรรม  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดสมุทรสาครที่ ๑   การพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๓.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท ) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรปรบัปรุงพืน้ที ่อบต. 
บำงโทรดัหลงัเดมิใหเ้ป็น 
ศูนยข์อ้มลูทำงกำรศกึษำนอกระบบ
โรงเรยีน บรเิวณหน้ำ 
วดับณัฑรูสงิห์ 

เพื่อศูนยก์ำรศกึษำนอก
ระบบโรงเรยีนใหใ้ช้
ประโยชน์ 

ประชำชนในพืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ชุมชนมแีหล่ง
เรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง 

๒. โครงกำรก่อสรำ้งศูนยก์ำรเรยีนรูทุ้ก
หมู่บำ้นในเขตพืน้ที ่อบต. 
บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งศูนย์
กำรเรยีนรูใ้นเขต
พืน้ที ่อบต. 
บำงโทรดั 
 

ก่อสรำ้งศูนยก์ำรเรยีนรู ้
ในเขตพืน้ที ่อบต.บำงโท
รดั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ส่งเสรมิ
กระบวนกำร
เรยีนรูทุ้ก 
ระดบั 
อย่ำงทัว่ถงึ 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง 

๓. โครงกำรก่อสรำ้งรัว้ศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็บำ้นคลองซื่อ หมู่ที ่๑  
ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่อก่อสรำ้งรัว้ 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยก่อสรำ้งรัว้ ระยะทำง
ยำว ๑๒๘.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - - - ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

บรรเทำเหตุทีจ่ะ
เกดิในศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ 

กองช่ำง 

 
๖๔ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำร
เอนกประสงคป์ระจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่
๔   
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร 
อเนกประสงคป์ระจ ำ
หมู่บำ้น หมู่ที ่๔   
ต ำบลบำงโทรดั  
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยก่อสรำ้งอำคำรชนิด คสล. 
ชัน้เดยีว หมู่ที ่๔  ขนำดกวำ้ง  
๓๕.๐๐ เมตร ยำว ๕๐.๐๐  
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อใช้
ประโยชน์ใน
กำรจดั
กจิกรรมต่ำงๆ 
ของประชำชน 

กองช่ำง/ 
อบจ. 

๕. โครงกำรปรบัปรุงสนำมเดก็เล่น
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ ภำยในต ำบล
บำงโทรดั 

เพื่อปรบัปรุงสนำม 
เดก็เล่น ศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ภำยในต ำบล 
บำงโทรดั 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
ภำยในต ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๕ ศูนย ์

- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 

- 
 
 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เดก็เลก็มพีฒันำ 
กำรทีด่แีละใช ้
เวลำว่ำงใหเ้ป็น
ประโยชน์ 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง 

๖. โครงกำรก่อสรำ้งรัว้ศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็วดับำงน ้ำวน  หมู่ที ่๔  
ต ำบลบำงโทรดั  
 

เพื่อก่อสรำ้งรัว้ 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยก่อสรำ้งสรำ้งรัว้ 
คสล. ระยะทำงยำว 
๑๕๒.๐๐ ม. พรอ้ม
ประตูสแตนเลสของศูนย์
พฒันำเดก็เลก็วดับำง
น ้ำวน  หมู่ที ่๔  ต ำบล
บำงโทรดั จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

- 
 

- - ๕๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

บรรเทำเหตุทีจ่ะ
เกดิในศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ 
 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง 

๗. โครงกำรก่อสรำ้งหอประชุม
อเนกประสงคช์ัน้เดยีว หมู่ที ่๔ 
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณโรงเรยีน 
วดับำงน ้ำวน 
 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร 
คสล.ชัน้เดยีว  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งอำคำร คสล. 
ชัน้เดยีว หมู่ที ่๔  
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ 
โรงเรยีนวดับำงน ้ำวน 
ขนำดกวำ้ง ๑๐.๐๐ ม. 
ยำว ๒๐.๐๐ ม. จ ำนวน  
๑ แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เป็นสถำนที่
ส ำหรบัประชำชน
ในพืน้ทีใ่ชจ้ดั
กจิกรรมร่วมกนั 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง/
อบจ./ส.ส. 

๖๕ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำร
อเนกประสงค ์ หมู่ที ่ ๖ ต.บำงโทรดั 
บรเิวณ 
โรงเรยีนวดัเกตุมดฯี  
 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร  
คสล.ชัน้เดยีว  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งอำคำร คสล. 
ชัน้เดยีว หมู่ที ่๖ ต.บำง
โทรดั บรเิวณโรงเรยีน
วดัเกตุมดฯี ขนำดกวำ้ง 
๒๐.๐๐ ม. ยำว ๔๐.๐๐ 
ม. จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- ๗,๗๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - 
 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เป็นสถำนที่
ส ำหรบั
ประชำชนใน
พืน้ทีใ่ชจ้ดั
กจิกรรม
ร่วมกนั 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง /
อบจ./ส.ส. 

๙. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรเรยีน 
๓ ชัน้  หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโทรดั 
บรเิวณโรงเรยีนวดัเกตุมดศีรวีรำรำม 
 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร 
เรยีน ขนำด ๘  
หอ้งเรยีน ๓ ชัน้ 
ใตถุ้นโล่ง  
จ ำนวน ๑  หลงั  
 

โดยก่อสรำ้งอำคำรเรยีน  
ขนำด ๘ หอ้งเรยีน ๓ ชัน้ 
ใตถุ้นโล่ง จ ำนวน ๑ แห่ง 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็นักเรยีนมี
สถำนที่
ส ำหรบัเรยีน
หนังสอื 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

๑๐. โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรหอประชุม
โรงเรยีนเมอืงสมุทรสำคร  หมู่ที ่๗ 
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งอำคำร  
คสล.ชัน้เดยีว  
จ ำนวน ๑ หลงั 

โดยก่อสรำ้งอำคำร  
คสล.ชัน้เดยีว บรเิวณ 
โรงเรยีนเมอืงสมุทรสำคร   
หมู่ที ่๗ ขนำดกวำ้ง ๒๐.๐๐ 
ม. ยำว ๔๐.๐๐ ม.  
จ ำนวน ๑ หลงั  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - 
 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เป็นสถำนที่
ส ำหรบั
ประชำชน 
ในพืน้ทีใ่ชจ้ดั
กจิกรรม
ร่วมกนั 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/ประสำน
แผน อบจ. 

พ.ศ.
๒๕๕๗-
๒๕๕๙ 

๑๑. โครงกำรปรบัปรุงศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ ภำยในต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อปรบัปรุงศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ในเขต
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 
จ ำนวน ๕ ศูนย ์

ปรบัปรุงศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
หมู่ที ่๑,๔,๖,๗,๑๐ จ ำนวน 
๕ ศูนย ์ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เดก็ก่อนวยั
เรยีนมี
สถำนทีด่ ี
 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กองช่ำง 

. 
๖๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒. โครงกำรปรบัปรุงเครื่องกรองน ้ำให้
มนี ้ำดื่มทีส่ะอำดไดม้ำตรฐำน
ส ำหรบันักเรยีนในโรงเรยีนและศูนย์
พฒันำ 
เดก็เลก็ในเขตพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

เพื่อจดัหำน ้ำดื่มที่
สะอำดไดม้ำตรฐำน
ส ำหรบัเดก็เลก็และ
นักเรยีนในเขตพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

โรงเรยีน จ ำนวน ๖ แห่ง 
และศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน ๕ แห่ง ในเขต
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เดก็เลก็และ
นักเรยีนมนี ้ำ
สะอำดและ 
ถูกสุขอนำมยั 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/กอง

สำธำรณสุข
ฯ 

๑๓. โครงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของ
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ในเขตต ำบล 
บำงโทรดั   

เพื่อจดักำรเรยีนกำร
สอนของศูนยพ์ฒันำ
เดก็เลก็ในเขตต ำบล
บำงโทรดั เช่น วสัดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ (รำย
หวั) หวัละ ๑,๗๐๐ 
บำท 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน ๕ แห่ง ในเขต
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มวีสัดุ 
อุปกรณ์ และ
สื่อกำรเรยีน 
ทีเ่พยีงพอตอ่
พฒันำกำรเดก็
เลก็ 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๑๔ โครงกำรอำหำรเสรมิ (นม) 
โรงเรยีนในเขตพืน้ที ่ อบต.บำงโท
รดั 

เพื่อจดัหำนมให้
นักเรยีนของ
โรงเรยีนในเขตพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั 

จดัหำนมใหน้ักเรยีนของ
โรงเรยีน จ ำนวน ๕ แห่ง  
ในเขตพืน้ที ่อบต. 
บำงโทรดั 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

นักเรยีนมี
พฒันำกำร
ดำ้นร่ำงกำยที่ 
แขง็แรง 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/เงนิ

อุดหนุนรฐั 
๑๕. โครงกำรอำหำรเสรมิ (นม) 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ในเขตพืน้ที ่
อบต.บำงโทรดั 

เพื่อจดัหำนมใหเ้ดก็
เลก็ 
ของศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็ 
ในเขตพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั 

จดัหำนมใหศู้นยพ์ฒันำ
เดก็เลก็ จ ำนวน ๕ แห่ง 
ในเขตพืน้ที ่อบต.บำงโท
รดั 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็เลก็มี
พฒันำ 
กำรดำ้น
ร่ำงกำยที่
แขง็แรง
เจรญิเตบิโต 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/เงนิ

อุดหนุนรฐั 

๑๖. อุดหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรยีน 
 ในเขตพืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

เพื่อจดัหำอำหำร 
กลำงวนัใหน้กัเรยีน 
ของโรงเรยีน ในเขต 
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

จดัหำอำหำรกลำงวนั ให้
นักเรยีนของโรงเรยีน 
จ ำนวน ๕ แห่ง  
ในเขตพืน้ที ่อบต. 
บำงโทรดั 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็นกัเรยีนมี
พฒันำ กำรดำ้น
ร่ำงกำยที่
เหมำะสมกบัวยั 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/เงนิ

อุดหนุนรฐั 

๖๗ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. โครงกำรอำหำรกลำงวนัศูนยพ์ฒันำ
เดก็เลก็ในเขตพืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

เพื่อจดัหำอำหำร
กลำงวนัใหเ้ดก็เลก็
ของศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็ 
ในเขตพืน้ที ่อบต. 
บำงโทรดั 

จดัหำอำหำรกลำงวนัให ้
เดก็เลก็ของศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ จ ำนวน ๕ แห่ง 
ในเขตพืน้ที ่อบต.บำงโท
รดั 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้ 
เสรจ็ 

เดก็นักเรยีนมี
พฒันำ 
กำรดำ้นร่ำงกำย
ทีเ่หมำะสม 

กบัวยั 

กอง
กำรศกึษำ
ฯ/เงนิ

อุดหนุนรฐั 
 

๑๘. โครงกำรพฒันำครผููดู้แลเดก็/ผูดู้แล
เดก็ของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ในเขต
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

เพื่อฝึกอบรมพฒันำ
ศกัยภำพของครผููดู้แล
เดก็/ผูดู้แลเดก็ของ 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
ในเขตพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั 

กำรพฒันำครผููดู้แลเดก็ 
จ ำนวน ๕ แห่ง ในเขต
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ครผููดู้แลเดก็ 
มพีฒันำกำร
สอนทีด่ ี

กอง
กำรศกึษำฯ 

๑๙. โครงกำรพฒันำศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู ้ 
และศกึษำตำมอธัยำศยั 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน 
กำรจดักจิกรรมต่ำงๆ  
รวมถงึเป็นแหล่ง 
เรยีนรูแ้ละกำรศกึษำ 
ตำมอธัยำศยั 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน ๕ แห่ง ในเขต
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็เลก็มี
พฒันำกำรที ่
ดเีพื่อเป็นแหล่ง
เรยีนรูแ้ละ
กำรศกึษำตำม
อธัยำศยั 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๒๐. โครงกำรบรหิำรจดักำร 
กำรด ำเนินงำนของศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน 
กำรด ำเนินงำนของ 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน ๕ แห่ง ในเขต
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั  

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็มกีำร
บรหิำรแบบ 
มศีกัยภำพ 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๒๑. 
 

โครงกำรจดังำนวนัเดก็ ในเขต 
พืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดังำนวนัเดก็ 
 ในเขตพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั 

เดก็และเยำวชนในพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั จ ำนวน  
๑๐ หมู่บำ้น 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เดก็และเยำวชน 
ไดม้พีฒันำกำร 
ทำงกำยใจ 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๖๘ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒. โครงกำรจดังำนบณัฑติน้อย 
ในเขตพืน้ที ่อบต.บำงโทรดั 

เพื่อค่ำใชจ้่ำยในกำร 
จดังำนบณัฑติน้อย  
ในเขตพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ จ ำนวน 
๕ แห่ง ในเขตพืน้ที่ อบต.
บำงโทรดั 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ส่งเสรมิจูงใจให ้
ส ำเรจ็
กำรศกึษำ 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๒๓ โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย 
กำรบรหิำรสถำนศกึษำ 

เพื่อคำ่ใชก้ำรบรหิำร
สถำนศกึษำ 

-ค่ำหนังสอืเรนีนเดก็ปฐมวยั 
(อำยุ ๓ – ๔ ปี) อตัรำคนละ 
๒๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๒๐๐ 
คน เป็นเงนิ ๔๐,๐๐๐ บำท 
-ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน อตัรำ
คนละ ๒๐๐/บำท/ปี จ ำนวน 
๒๐๐ คน เป็นเงนิ ๔๐,๐๐๐ 
บำท  
-ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน อตัรำ
คนละ ๓๐๐ บำท/ปี จ ำนวน 
๒๐๐ คน เป็นเงนิ ๒๐,๐๐๐ 
บำท  
-ค่ำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน
อตัรำคนละ ๔๓๐ บำท/ปี 
จ ำนวน ๒๐๐ คน เป็นเงนิ 
๘๖,๐๐๐ บำท  

๒๒๖,๐๐๐ 
อบต. 

๒๒๖,๐๐๐ 
อบต. 

๒๒๖,๐๐๐ 
อบต. 

๒๒๖,๐๐๐ 
อบต. 

๒๒๖,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

มวีสัดุอุปกรณ์กำร
เรยีนทีเ่พยีงพอใน
กำรพฒันำ 

กอง
กำรศกึษำ 

๒4 โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย 
กำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
(ค่ำพฒันำผูป้ระกอบวชิำชพี) 

เพื่อเป็นคำ่พฒันำ 
ผูป้ระกอบวชิำชพีสงักดั
ศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ อบต. 
บำงโทรดั 

ค่ำพฒันำผูป้ระกอบ
วชิำชพีสงักดัศูนยพ์ฒันำ 
เดก็เลก็ อบต.บำงโทรดั 
จ ำนวน 11 คนๆ ละ เป็น
เงนิ 10,๐๐๐ บำท 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

จ ำนวนกำรพฒันำ 
ผูป้ระกอบวชิำชพี
แลว้เสรจ็ 

ผูป้ระกอบวชิำชพี
ไดร้บักำรพฒันำ
มำกขึน้ 

กอง
กำรศกึษำ 

25. โครงกำรปรบัปรงุหอ้งน ้ำโรงเรยีน 
วดับำงพล ีบำ้นบำงพล ีหมู่ที ่10 

ปรบัปรุงหอ้งน ้ำ 1 แห่ง ปรบัปรุงหอ้งน ้ำ จ ำนวน 1 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
ทีอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล
บำงโทรดัก ำหนด 

 200,000 
อบต. 

   จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชนไดร้บัริ
กำรสำธำรณะที่
สะดวกสบำยมำก
ขึน้ 

กองช่ำง 

 รวม ๒5 โครงการ 17,072,000 17,472,000 14,872,000 18,122,000 9,972,000  
๖๙ 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๖   พฒันำทรพัยำกรมนุษยใ์หเ้ตม็ตำมศกัยภำพและสรำ้งสงัคมใฝ่คุณธรรม  
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๑   กำรพฒันำกำรศกึษำ 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     ๓.๓  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรจดัท ำเอกสำรหรอืสื่อ
ประชำสมัพนัธ์งำนขององคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อเผยแพร่
ประชำสมัพนัธง์ำนของ 
อบต. ใหป้ะชำชนได้
รบัทรำบ 

จดัท ำเอกสำรเผยแพร่
ผลงำนของ อบต. 
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น  

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนได้
รบัทรำบขอ้มลู
ขำ่วสำรของ 
อบต.บำงโท
รดั 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิง่แวดลอ้ม 

  รวม  ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 

 
 
 

๗๐ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
  
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

                      รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๖   พฒันำทรพัยำกรมนุษยใ์หเ้ตม็ตำมศกัยภำพและสรำ้งสงัคมใฝ่คุณธรรม  
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๑   กำรพฒันำกำรศกึษำ 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     ๓.๔  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรปรบัปรุงอำคำรศำลำ
อเนกประสงคป์ระจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
๓       ต.บำงโทรดั  

เพื่อปรบัปรุงอำคำร 
และศำลำประจ ำหมู่ 
บำ้นหมู่ที ่๓  
ต ำบลบำงโทรดั 

โดยปรบัปรุงอำคำร
เอนกประสงคป์ระจ ำ
หมู่บำ้น หมู่ที ่๓   

- - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เป็นสถำนที่
ส ำหรบั
ประชำชนใน
พืน้ทีใ่ช้
ประโยชน์
ร่วมกนั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส. 

 

๒. โครงกำรตดิตัง้ระบบเสยีงแบบไร้
สำย  

เพื่อใหป้ระชำชน 
ไดร้บัทรำบขอ้มลู 
ขำ่วสำรอย่ำงทัว่ถงึ 

ตดิตัง้ระบบเสยีงแบบไร้
สำยครบทุกหมู่บำ้น  
 หมู่ที ่๑–๑๐  
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนได้
รบัทรำบ
ขำ่วสำรอย่ำง
รวดเรว็และ
ทัว่ถงึ 

กองช่ำง 

 
 

๗๑ 

แบบ ผ. 
๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงกำรก่อสรำ้งหอกระจำยขำ่ว
ประจ ำหมู่บำ้นทุกหมู่บำ้น  

เพื่อก่อสรำ้งหอกระจำย
ขำ่วประจ ำหมู่บำ้น 
ทุกหมู่บำ้น 

๑. ก่อสรำ้งหอกระจำย
ขำ่ว หมู่ที ่๓  
ต.บำงโทรดั บรเิวณ
ทีด่นินำงวรำกุล  เลำ้
เกรจ็ จ ำนวน ๑ แห่ง 
๒. ก่อสรำ้งหอกระจำย
ขำ่ว  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
บรเิวณทีท่ ำกำร อบต. 
จ ำนวน  
๑ แห่ง  
๓. ก่อสรำ้งหอกระจำย
ขำ่วประจ ำหมู่บำ้น หมู่
ที ่๙  บรเิวณทีด่นินำย
ประสำน  แดงศำลำ
จ ำนวน ๑ แห่ง 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อบรกิำรให้
ประชำชน
ไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูขำ่วสำร
อย่ำงทัว่ถงึ 

กองช่ำง 

๔. โครงกำรตำมหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง  
 

เพื่อฝึกอบรมหรอืจดั
กจิกรรมปลูกฝังให ้
นักเรยีนรูจ้กักำรด ำรง 
ชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิ 
พอเพยีง 

โรงเรยีน จ ำนวน  
๕ แห่ง ในเขตพืน้ที ่ 
อบต.บำงโทรดั 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

นักเรยีนสำมำรถ
กำรด ำรงชวีติ 
ตำมหลกั
เศรษฐกจิพอ 
เพยีงพอเพยีง 
ได ้

ส ำนักปลดั 

  รวม  ๔ โครงการ 3,๐5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑,๐5๐,๐๐๐  
 
 

๗๒ 



แบบ ผ. 
๐๒ 

๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 

ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๖   พฒันำทรพัยำกรมนุษยใ์หเ้ตม็ตำมศกัยภำพและสรำ้งสงัคมใฝ่คุณธรรม  
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๑   กำรพฒันำกำรศกึษำ 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     ๓.๕  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี
รดน ้ำขอพรผูส้งูอำยุประจ ำปี  
 
 

เพื่อจดักจิกรรมสบืทอด
ประเพณสีงกรำนตใ์ห้
ด ำรงอยู่และส่งเสรมิ
วฒันธรรมเคำรพ
ผูส้งูอำย ุ

ประชำชนในเขตพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้ 
เสรจ็ 

ผูเ้ขำ้รว่ม
โครงกำร 
สบืทอด
วฒันธรรมและ
ประเพณีต่อไป 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๒. อุดหนุนสภำวฒันธรรมต ำบล 
บำงโทรดั 

เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนสภำ
วฒันธรรมต ำบล 
บำงโทรดั 

ประชำชนในเขตพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

สรำ้งควำม รูส้กึ
ทีด่ตี่อ 
กนัในต ำบล
บำงโทรดั 

กอง
กำรศกึษำฯ 

๓. โครงกำรสบืสำนงำนประเพณีและ
วฒันธรรมตำ่งๆ หรอืร่วมกบัหน่วยงำน
รำชกำรอื่นๆ ฯลฯ 

เพื่อจดักจิกรรมงำนประเพณี 
และวฒันธรรมตำ่งๆ 

ประชำชนในเขตพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนโครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนมี
ส่วนรว่มในกำร

อนุรกัษ์
ประเพณีและ
วฒันธรรม 

กอง
กำรศกึษำฯ 

  รวม ๓  โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  

 

๗๓ 



 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร ์ท่ี   4 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด   อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔   การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดสมุทรสาครที่ ๔   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงกำรอุดหนุน 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคจงัหวดั
สมุทรสำคร  

-เพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ/
ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำชนิดแรง
สงู/ขยำยเขตระบบระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ/พำดสำยดบั 
ในเขตพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั  

-ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
แรงต ่ำ/ขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำแรงสงู/ขยำยเขตระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ/ขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ/ขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำบ่อน ้ำบำดำล/พำดสำยดบั 
ดงันี้ 
หมู่ที ่๑  
หมู่ที ่๒ 
หมู่ที ่๓ 
หมู่ที ่๔ 
หมู่ที ่๕ 
หมู่ที ่๖ 
หมู่ที ่๗ 
หมู่ที ่๘ 
หมู่ที ่๙ 
หมู่ที ่๑๐ 
(รำยละเอยีดตำมที่ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
จงัหวดัสมุทรสำครก ำหนด) 

๑,๐๐๐,๐๐๐อบต. 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐อบต. 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐
อบต. 

 
 
 
 
 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

-ท ำใหป้ระชำชน
ไดร้บัควำม
สะดวกและเกดิ
ควำมปลอดภยั 
ในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

กองช่ำง 

๗๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

2. โครงกำรอุดหนุน 
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค
จงัหวดัสมุทรสำคร  

-เพื่อเปลีย่นเสำไฟฟ้ำเดมิ 
จำกเสำไม ้มำเป็นเสำไฟฟ้ำ  
คสล. หมู่ที ่๑  ต.บำงโทรดั 
เริม่บรเิวณวดัคลองซื่อ 
ถงึถนนเชือ่ม ซอย ๓   
จ ำนวน ๑ แห่ง 

รำยละเอยีดตำมที ่
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 
จงัหวดัสมุทรสำคร 
ก ำหนด 

- 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

- 
 

 - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

กองช่ำง 

3. โครงกำรอุดหนุน 
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค
จงัหวดัสมุทรสำคร 

-เพื่อยำ้ยแนวเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ  
หมู่ที ่๑  เริม่จำกบรเิวณรมิ 
คลองท่ำแรง้โดยยำ้ยไป 
รมิถนนสำยบำงสะแก 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

รำยละเอยีดตำมที ่
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค
จงัหวดัสมุทรสำคร 
ก ำหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

 - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4. อุดหนุนกำรประปำส่วน
ภูมภิำคจงัหวดัสมุทรสำคร  
 

เพื่อขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย
น ้ำประปำ ในเขตพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั 

-ขยำยเขตระบบ 
จ ำหน่ำย น ้ำประปำ 
จ ำนวน 10 หมู่บำ้น  
ดงันี้ 
หมู่ที ่๑  
หมู่ที ่๒ 
หมู่ที ่๓ 
หมู่ที ่๔ 
หมู่ที ่๕ 
หมู่ที ่๖ 
หมู่ที ่๗ 
หมู่ที ่๘ 
หมู่ที ่๙ 
หมู่ที ่๑๐ 
รำยละเอยีดตำมที ่
กำรประปำส่วนภูมภิำค 
จงัหวดัสมุทรสำคร 
ก ำหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ครวัเรอืนทีม่ี
น ้ำประปำใช ้

มรีะบบประปำ
ใชง้ำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

รวม   4  โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,400,000 2,500,000 2,000,000  

 
 
 
 
 

๗๗ 



 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด   อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔   การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดสมุทรสาครที่ ๔   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และที่มาของงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท ) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ถนน           
 หมู่ท่ี ๑ 

๑. โครงกำรก่อสรำ้งถนน 
คสล.ทำงเขำ้หมู่บำ้น  
หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั 
บรเิวณถนนคลองซื่อ ซอย 
๕ 

 
เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งถนน ขนำด
กวำ้ง ๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๓๐๐.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 

อบต. 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./

แผน 
พฒันำ
จงัหวดั 

 ๒. โครงกำรก่อสรำ้งถนน 
คสล.ทำง เขำ้หมู่บ้ำน หมู่
ที ่๑ ต.บำงโทรดั เริม่จำก
ถนน คสล.เชือ่มตอ่ถนนวดั
คลองซื่อเดมิ ถงึทีด่นินำง
สำรภ ีอมรรตัน์ปรชีำ 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล.จ ำนวน 
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ ม. ระยะทำงยำว 
๔๐๐.๐๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที่
ก่อสรำ้งไม่น้อยกวำ่ ๑,๖๐๐ 
ตร.เมตร พรอ้มลงหนิคลุก
ไหล่ทำง จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๑,๔๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๗๘ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๓. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเขำ้หมู่บำ้นคลองซื่อ ซอย ๖  
หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. หมู่ที ่๑ ต.บำง
โทรดั ขนำดกวำ้ง 
๖.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๘๐๐.๐๐ เมตร 
หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่
น้อยกว่ำ ๔,๘๐๐.๐๐ 
ตร.เ.มตร พรอ้มลงหนิ
คลุกไหล่ทำงกวำ้ง 
๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๔,๓๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๔. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเขำ้หมู่บำ้น บำ้นนำงทองค ำ  
ค ำจะ หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั เริม่
จำกถนนเอกชยั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. หมู่ที ่๑ ต.บำง
โทรดั ขนำดกวำ้ง 
๕.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ 
ม.   ระยะทำงยำว 
๒๒๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

-  -
  

 -
  

- ๙๔๒,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 
 

๗๙ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๕. โครงกำรก่อสรำ้งถนนทำง 
เทำ้พรอ้มท่อระบำยน ้ำ คสล.เลยีบถนน  
เอกชยั  หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั  เริม่จำก
บรเิวณคลองพ่อบำ้นถงึคลองตำจนี 

เพื่อก่อสรำ้งถนนทำง
เทำ้พรอ้มท่อระบำยน ้ำ 
คสล.  จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน
ทำงเทำ้ หมู่ที ่๑  ต.
บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๒.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว 
๑,๒๘๐.๐๐ ม.  
พรอ้มท่อระบำยน ้ำ 
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - - - ๘,๗๐๔,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๖.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  คลอง
ซื่อ ซอย ๒ หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั  
บรเิวณทีด่นินำยสมนึก ออกประทุม  
ถงึโรงเรยีนบำ้นคลองซือ่ 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
คลองซื่อ บรเิวณทีด่นิ
นำยสมนึก ออกประทุม 
ถงึโรงเรยีนบำ้นคลอง
ซื่อ ขนำดกวำ้ง ๕.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๒๕๙.๐๐ 
เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๙๐.๐๐ ตร.
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนที่ก ำหนด 

 - - ๑,๐๙๐,๐๐๐ 
อบต.  

 
 
 

 
 

 -  - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง/ 
อบจ./ส.ส.
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 

 ๗.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
ซอยบำงสะแกพฒันำ ซอย ๒ หมู่ที ่๑  
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๒๕.๐๐ 
เมตร หรอืมพีื้นที่
ก่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๕๐๐.๐๐ ตร.เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนที่ก ำหนด 

- ๔๑๓,๐๐๐ 
อบต. 

- - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๘๐ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๘.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
ซอยบำงสะแก ซอย ๑  หมู่ที ่1  
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยกอ่สรำ้งถนน  คสล. 
ขนำดขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๐๕.๐๐ 
เมตร หรอื มพีืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่ำ ๔๒๐.๐๐ ตร.
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลน 
ทีก่ ำหนด  

 - - ๓๕๗,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๙.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.พรอ้ม 
รำงระบำยน ้ำ คสล. ซอยคลองซื่อ  
ซอย ๗ หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยกอ่สรำ้งถนน คสล. 
ขนำดกวำ้ง ๕.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๑๖๕.๐๐ เมตร พรอ้ม
ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล.ทัง้สองขำ้ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  - ๑,๗๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำยน ้ำ
และลดปัญหำ
น ้ำท่วมขงั 

กองช่ำง/
พฒันำ
จงัหวดั 

 

 ๑๐.โครงกำรขยำยถนน คสล. 
ซอยคลองซื่อ ซอย ๔ หมู่ที ่๑  
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อขยำยถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยปยูำงแอสฟัลทต์กิ
คอน 
กรตีขนำดกวำ้ง ๓.๕๐ 
เมตร หนำ ๐.๐๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๓๕๐.๐๐ 
เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่ำ ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  -  ๕๕๑,๐๐๐ 
อบต. 

-  - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๘๑ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑๑.โครงกำรซ่อมแซมถนนบำ้นบำงสะแก 
หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. ขนำดกวำ้ง 
๕.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร 
หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่
น้อยกวำ่ ๖,๑๕๐.๐๐ 
ตร.เมตร รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 -  -  - ๓,๙๙๗,๐๐๐ 
อบต. 

 - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 

ปลอดภยั 

กองช่ำง/
พฒันำ
จงัหวดั 

 

 ๑๒.โครงกำรปรบัปรุงถนนทำงเขำ้
หมู่บำ้นบำงสะแก หมู่ที ่๑ ต ำบล 
บำงโทรดั เริม่จำกถนนเอกชยั 

เพื่อปรบัปรุงถนน  
จ ำนวน ๑ สำย  

โดยปยูำงแอสฟัลท์
คอนกรตี ขนำดกวำ้ง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๖๑๒.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๐๕ เมตร หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
๓,๐๖๐.๐๐ ตำรำง
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑๓.โครงกำรปรบัปรุงถนนทำงเขำ้
หมู่บำ้นบำงสะแก หมู่ที ่๔ เชื่อมต่อ 
หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกถนน
พระรำม ๒  

เพื่อปรบัปรุงถนน  
จ ำนวน ๑ สำย 

โดยปูยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรตี ขนำดกวำ้ง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๖๒๐.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๐๕ เมตร หรอืมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
๓,๑๐๐.๐๐ ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๑,๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
๘๒ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑๔.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
พรอ้มกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล.
ส ำนักงำนพำณิชยจ์งัหวดัสมุทรสำคร 
หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล. พรอ้มก่อสรำ้ง
รำงระบำยน ้ำ คสล.
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล.ขนำดกวำ้ง 
๕.๐๐ เมตร ยำว 
๓๖๓.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๑,๘๑๕.๐๐ 
ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

- - - ๒,๘๑๔,๐๐๐ 
อบต- 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 
 

 หมู่ที ่2           
 ๑5. โครงกำรสรำ้งถนนลูกรงั   

หมู่ที ่๒ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกถนน
เลยีบทำงรถไฟถงึคลองสนุัขหอน 

เพื่อสรำ้งถนนลูกรงั  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยสรำ้งถนนลูกรงั  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว๔๔๕.๐๐ 
ม. หนำเฉลีย่  ๑.๐๐ ม. 
พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบบด
อดัแน่น รำยละเอยีด
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

๙๔๗,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑6. โครงกำรก่อสรำ้งถนนทำงเทำ้
ยกระดบั คสล. หมู่ที ่๒ ต.บำงโทรดั 
เลยีบคลองสุนัขหอน เริม่จำกบรเิวณ
บำ้นนำยสมนึก จนีสมุทร ถงึบรเิวณ
บำ้นนำยปรชีำ แยม้บุญม ี

เพื่อก่อสรำ้งถนนทำง
เทำ้ยกระดบั คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนนทำง
เทำ้ยกระดบั คสล. หมู่ที ่
๒   
ต.บำงโทรดั ขนำดกวำ้ง 
๑.๕๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๘๐๐.๐๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

๘๓ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑7. โครงกำรก่อสรำ้งถนนทำงเทำ้ 
คสล. เขำ้หมู่บำ้น  หมู่ที ่๒ ต.บำงโท
รดั      เริม่จำกบรเิวณทีอ่่ำน
หนังสอืพมิพป์ระจ ำหมู่บำ้นถงึบรเิวณ
บำ้นนำยพนม  กงัรวมบุตร 

เพื่อก่อสรำ้งถนนทำง
เทำ้ คสล. เขำ้หมู่บำ้น 
จ ำนวน ๑ แห่ง  

โดยก่อสรำ้งถนนทำง
เทำ้ คสล. หมู่ที ่๒  
ต.บำงโทรดั กวำ้ง 
๒.๐๐ ม. หนำ  ๐.๑๐ 
ม. ระยะทำงยำว  
๓๒.๐๐ม. พรอ้มไหล่
ทำงกวำ้งตำมสภำพ  
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - - - ๓๒,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑8.โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนทำงเขำ้
หมู่บำ้น หมทูี ่๒ ต.บำงโทรดั เริม่จำก
สะพำน คสล.ขำ้มคลองบำงปลำ 
ถงึบำ้นนำยเกตุ กมประสำร 

เพื่อขยำยถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยขยำยไหล่ทำงปู
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
ทัง้ ๒ ขำ้ง หนำ ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๖๖๕.๐๐ เมตร หรอื
รวมพืน้ทีไ่ม่น้อยกวำ่ 
๘๘๒.๐๐ ตร.เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

 -    ๔๓๓,๐๐๐ 
อบต. 

-  - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 

ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 19.โครงกำรยกระดบัถนน คสล. ทำงเขำ้ 
หมู่ที ่๒ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ
ศำลำทีอ่่ำนหนังสอืพมิพ ์ 
ถงึบำ้นนำงสำหรำ่ย ทองมำก 

เพื่อยกระดบัถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. ขนำดกวำ้ง 
๑.๕๐ เมตร หนำ 
๐.๑๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๒๘.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - ๒๘,๐๐๐ 
อบต. 

-  -  - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
๘๔ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๒0.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
หมู่ที ่๒ ต ำบลบำงโทรดั เริม่บรเิวณ 
บำ้นนำยอำวุธ ดลีว้น  
ถงึบำ้นนำงล ำจวน ชื่นกลิน่ 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล.เริม่ลรเิวณบำ้น
นำยอำวุธ ดลีว้น ถงึ
บำ้นนำงล ำจวน ชื่น
กลิน่ ขนำดกวำ้ง 
๓.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว 
๕๙.๐๐ เมตร หรอืมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
๑๗๗.๐๐ ตร.เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด  

 -  - ๑๖๙,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำยน ้ำ
และลดปัญหำ
น ้ำท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๒1.โครงกำรลงลูกรงับรเิวณแนวเขือ่น 
หมู่ที ่๒ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
บรเิวณบำ้นนำยยอม เป้ิลศำสตร ์ถงึ
บำ้น 
นำยอำวุธ ดลีว้น 

เพื่อก่อสรำ้ง 
ถนนลูกรงั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๒2.โครงกำรลงหนิคลุกทีก่ลบัรถ      
หมู่ที ่๒ ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ 
บำ้นผูใ้หญ่เกตุ กมประสำน 

เพื่อลงหนิคลุกทีก่ลบัรถ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  -  -  - ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
 

๘๕ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๓ 
๒3. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเขำ้หมู่บำ้นเศรษฐศริ ิหมู่ที ่๓  
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกถนน
ยกกระบตัร-หลกัสี ่

 
เพื่อก่อสรำ้งถนน คสล.
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. หมู่ที ่๓ ต ำบล
บำงโทรดัขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ ม. ยำว 
๓๕๐.๐๐ ม.   
หนำ ๐.๑๕ ม. หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๐๐.๐๐  
ตร.เมตร พรอ้มลง
หนิคลุกไหล่ทำง 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๓๘,๐๐๐ 

อบต. 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒4. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเขำ้ทีด่นิโคกมะตูม หมู่ที ่๓  
ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๓ ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ 
ม. ยำว ๓๕๐.๐๐ ม. 
หนำ ๐.๑๕ ม.  
พรอ้มลงหนิคลุก
ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 
๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง  ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - - ๑,๐๒๐,๐๐๐            
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

๘๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๒5. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเขำ้ซอยบำ้นนำยสมวงษ์   
เลำ้เกรจ็  หมู่ที่ ๓ ต ำบลบำงโทรดั 
เริม่จำกบรเิวณถนน คสล.เดมิ 
 

เพื่อก่อสรำ้งถนน คสล.
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๓  ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม.  
ยำว ๖๐.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ 
ม. หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐..๐๐  
ตร.เมตร พรอ้มลงหนิคลุก
ไหล่ทำง จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- ๑๕๓,๐๐๐ 
อบต. 

- - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

            

 ๒6. โครงกำรยกระดบัถนน คสล.ซอย
โรงงำนไอซซี ีหมู่ที ่๓ ต.บำงโทรดั     
เริม่จำกถนน คสล.เดมิ ถงึถนน
ยกกระบตัร-หลกัสี ่ 

เพื่อยกระดบัถนน  
คสล.  จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
หมู่ที ่๓ ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ ม. 
ยำว ๒๐๐.๐๐ ม.หนำ 
๐.๑๕ ม.  พรอ้มลงหนิ
คลุกไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 
๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ แห่ง 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - 
 

- ๖๒๘,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๒7. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
ต่อถนนทำงเขำ้หมู่บำ้น  หมู่ที ่๓   
ต.บำงโทรดั เริม่จำกถนน คสล. เดมิ
ถงึทีด่นินำงบุญชู เปียสมุทร 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
หมู่ที ่๓  
 ต.บำงโทรดั  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ยำว ๔๐.๐๐ ม.หนำ 
๐.๑๕ ม.  พรอ้มลงหนิ
คลุกไหล่ทำงกวำ้งขำ้ง
ละ ๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง   
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - - ๖๖,๐๐๐            
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๘๗ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๒8.โครงกำรยกระดบัถนน  คสล.
พรอ้มกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ซอยบำ้นปลำยคลองซือ่ หมู่ที ่๓ 
ต ำบลบำงโทรดั 
 

เพื่อยกระดบัถนน  
คสล.พรอ้มรำงระบำยน ้ำ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล.  ขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว 
๓๘๐.๐๐ เมตร หรอื
มพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่
น้อยกว่ำ ๑,๕๐๐.๐๐ 
ตร.เมตร  พรอ้ม
ก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล. ระยะทำง
ยำว ๓๐๙.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - ๒,๐๔๙,๐๐๐ 
อบต. 

-           - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 29.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
ซอยบำ้นนำงวรำกุล เลำ้เกรจ็ หมู่ที ่๓  
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกถนน คสล.
เดมิถงึบำ้นนำงแจ๋ว 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๘๙.๐๐ 
เมตร หรอืมพีืน้ที่
ก่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ  
๓๕๖.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  - ๓๑๐,๐๐๐ 
อบต 

 - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
 

๘๘ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๓0.โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ยกระดบั ซอยเขำ้หมู่บำ้นเศรษฐศริ ิ 
หมู่ที ่๓ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก 
ถนน คสล.เดมิ ถงึบรเิวณบำ้น 
นำงเฉลยีว  เกดิไพบูลย ์

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
ยกระดบั ซอยเขำ้หมู่บำ้น
เศรษฐศริ ิเริม่จำกถนน คสล. 
เดมิ ถงึบำ้นนำงเฉลยีว เกดิ
ไพบูลย ์ขนำดกวำ้ง  ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทำงยำว ๒๓๗.๐๐ 
เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่น้อย
กว่ำ ๙๔๘.๐๐ ตร.เมตร  
รำยละเอยีดตำมแบบ          
แปลนทีก่ ำหนด  

 -  -  ๖๒๑,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๔ 
๓1. โครงกำรก่อสรำ้งถนนลูกรงั
สำธำรณะ ทำงเขำ้หมู่บำ้นเลยีบคลอง
ท่ำแรง้ หมู่ที ่๔  ต.บำงโทรดั เริม่จำก
บรเิวณประตูระบำยน ้ำกรม
ชลประทำนถงึถนนพระรำม ๒  

 
เพื่อถนนลูกรงั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยถนนลูกรงั ขนำด
กวำ้ง ๔.๐๐ ม. ยำว 
๑,๒๐๐.๐๐ ม. 
จ ำนวน ๑ แห่ง  ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./ 
งบพฒันำ 
จงัหวดั 

 ๓2. โครงกำรยกระดบัถนน คสล.  
ซอยจวนศริอิุทศิ หมู่ที ่๔ ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยยกระดบัถนน 
 คสล. ขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ 
ม. ระยะทำงยำว 
๓๒๐.๐๐ ม. หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๘๐.๐๐ ม.  
จ ำนวน ๑ แห่ง  
ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - ๙๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ 
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๘๙ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๓3. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเขำ้หมู่บำ้น หมู่ที ่๔ ต.บำงโทรดั 
เริม่จำกถนนทำงเขำ้วดับำงน ้ำวนถงึ
บรเิวณทีด่นินำยสมคดิ  
ศรเีรอืนสรอ้ย 

เพื่อก่อสรำ้งถนน คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยกอ่สรำ้งถนน คสล. 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐  เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๘๐.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร  
หรอืมพีืน้ทีก่อ่สรำ้งไม่
น้อยกว่ำ ๕๔๐.๐๐ ตร.
เมตร พรอ้มลงหนิคลุก
ไหลท่ำง จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๔๕๙,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ 
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๓4. โครงกำรยกระดบัถนนทำงเทำ้ 
คสล. เขำ้หมู่บำ้นทอ้งคุง้ หมู่ที ่๔  
ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่อยกระดบัถนนทำง
เทำ้ คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยกอ่สรำ้งถนน คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๓.๕๐  เมตร 
ระยะทำงยำว ๔๘๐.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร  
หรอืมพีืน้ทีก่อ่สรำ้งไม่
น้อยกว่ำ ๑,๖๘๐.๐๐ ตร.
เมตร พรอ้มลงหนิคลุก
ไหลท่ำง จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๑,๐๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ 
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

๙๐ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๓5.โครงกำรยกระดบัถนน คสล.
ทำงเขำ้วดับำงน ้ำวน หมู่ที ่๔ ต ำบล
บำงโทรดั เริม่จำกถนน คสล.เขำ้วดั
บำงน ้ำวน ถงึบรเิวณบำ้นนำงทองสุข 
นักรบ 

เพื่อยกระดบัถนน  
คสล.พรอ้มรำงระบำย 
น ้ำ จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. ช่วงแรก กวำ้ง 
๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๓๕๐.๐๐ เมตร 
ช่วงที ่๒ กวำ้ง ๓.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๑๙๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด  

 -  - ๑,๒๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 ๓6.โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล.      
หมู่ที ่๔ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก 
บรเิวณบำ้นนำยสำยนัต์ มหำโพธกิุล  
ถงึบำ้นนำยเป๊ียก สงัขส์ุวรรณ 

เพื่อปรบัปรุงถนน คสล. 
จ ำนวน ๑ สำย 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล.ขนำดกวำ้ง 
๓.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ยำว 
๗๑.๐๐ เมตร หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๒๓๑.๐๐ 
ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

๑๓๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

 ๓7.โครงกำรก่อสรำ้งถนนลูกรงั หมู่ที ่
๔ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกถนนซอยปู่
เนียมอุทศิ ถงึคลองสนุัขหอน 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
ลูกรงั  

โดยก่อสรำ้งถนนลูกรงั 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๒๐๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๙๑ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 38.โครงกำรปรบัปรุงถนนทำงเขำ้
หมู่บำ้นบำงน ้ำวน หมู่ที ่๔ ต ำบล 
บำงโทรดั เริม่จำกถนนพระรำม ๒  
ถงึวดับำงน ้ำวน  

เพื่อปรบัปรุงถนน
ทำงเขำ้หมู่บำ้นบำง
น ้ำวน 

โดยปยูำงแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี ขนำดกวำ้ง 
๘.๐๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๑,๗๓๐.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๐๗ เมตร หรอืมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยกวำ่ 
๑๓,๘๔๐.๐๐ ตำรำง
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลทีก่ ำหนด 

 - - - ๙,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๕ 
39. โครงกำรก่อสรำ้งถนนลูกรงั ทำง
บำงยีพ่ำด หมู่ที ่๕ ต.บำงโทรดั 
บรเิวณบำ้น นำยสุรชยั  อรุณนัฎ  
ถงึบำ้น นำยจนั คุม้แผน  
 

 
เพื่อก่อสรำ้ง 
ถนนลูกรงั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยถนนลูกรงั หมู่ที ่๕ 
ต.บำงโทรดั  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ยำว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนำ ๐.๕๐ ม.  พรอ้ม
ลงหนิคลุกไหล่ทำง 
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐            
อบต. 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 ๔0. โครงกำรยกระดบัถนน คสล.
ทำงเขำ้หมู่บำ้นบำงปลำ หมู่ที ่๕   
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณทีด่นิ 
อ.สุรนิทร ์ถงึสะพำนไมข้ำ้มคลอง 
บำงปลำ   

เพื่อยกระดบัถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๕  ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑,๓๐๐.๐๐ 
เมตร  
หนำเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๙๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๔1.โครงกำรก่อสรำ้งถนนลกูรงัทำงเขำ้
ปรวิำส หมู่ที ่๕ ต ำบลบำงโทรดั  
เริม่จำกถนนวดับณัฑรูสงิห ์ถงึบรเิวณ 
บำ้นนำงเฉลยีว นิลน้อยศร ี 

เพื่อก่อสรำ้งถนนลกูรงั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนนลูกรงั 
ขนำดกวำ้ง ๘.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๕๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

 -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 ๔2.โครงกำรปรบัปรุงถนนลำดยำงแอส
ฟัลทต์กิคอนกรตีเลยีบทำงรถไฟ หมู่ที ่
๕,๗,๘,๙ เริม่จำกคลองบำงยีพ่ำดเขต
เชื่อมต่อต ำบลบำ้นบ่อ ถงึเขตเชื่อมต่อ
ต ำบลกำหลง 

เพื่อปรบัปรุง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ตกิคอนกรตีเลยีบทำง
รถไฟ 

โดยปูยำงแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรตี ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ 
ตำรำงเมตร หนำ ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๓,๕๗๐.๐๐ เมตร หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๑๔,๒๘๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด  

- - - ๘,๕๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๖ 
๔3. โครงกำรก่อสรำ้งวงเวยีน
ทำงเขำ้ออกรถยนต์ หมู่ที ่๖  
ต.บำงโทรดั บรเิวณหน้ำโรงเรยีน 
วดัเกตุมดศีรวีรำรำม 

 
เพื่อก่อสรำ้งวงเวยีน
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

 
โดยก่อสรำ้งวงเวยีน  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
อบต 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 ๔4. โครงกำรยกระดบัถนน คสล. 
ทำงเขำ้หมูบ่ำ้น หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
บรเิวณถนนปลำยหมู่บำ้นบำงฝ้ำย 

เพื่อยกระดบัถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยยกระดบัถนน คสล.  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว  ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
พรอ้มลงหนิคลุกไหล่ทำง
กวำ้ง ๐.๕๐ เมตร  
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม 
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๖๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๙๓ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๔5. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  เริม่จำก
บรเิวณถนน คสล. ซอยรำ้นคำ้ 
นำยพเิชษฐ ์พละเนียม ถงึทีด่นิ 
นำยสนอง รถทอง   

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง  
 

โดยก่อสรำ้งถนน  
กวำ้ง ๔.๐๐ ม. หนำ 
๐.๑๕ ม. ระยะทำงยำว 
๓๐๐ ม. พรอ้มลงหนิ
คลุกไหล่ทำงกวำ้งขำ้ง
ละ ๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๙๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๔6. โครงกำรขยำยถนน คสล. 
พรอ้มกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ซอยโรงงำนสหกำรเครื่องเยน็ หมู่ที ่
๖  
ต.บำงโทรดั  เริม่จำกถนน คสล.  
ปำกทำงเขำ้ ถงึบรเิวณหอ้งแถว 
นำยพเิชษฐ ์พละเนียม 

เพื่อขยำยถนน คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

ก่อสรำ้งถนน คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๕.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๓๕๐.๐๐ เมตร พรอ้ม
ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ขนำดปำกรำงกวำ้ง ๐.๔๐ 
เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๓๕๐.๐๐ 
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๒,๔๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๔7. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
ซอยบำ้นก ำนันเสนยี ์หมู่ที ่ ๖  
ต.บำงโทรดั   
 

เพื่อก่อสรำ้งถนน คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

ก่อสรำ้งถนน คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ ม.  
หนำ ๐.๑๕ ม. 
ระยะทำงยำว ๓๐๐ ม. 
พรอ้มลงหนิคลุก 
ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ   
๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑  
แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๙๖๐,๐๐๐              
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๙๔ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 48. โครงกำรยกระดบัถนน คสล. 
รอบอำคำรโรงเรยีนเกตุมด ี
ศรวีรำรำม  พรอ้มรำงระบำยน ้ำ  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั 

เพื่อยกระดบัถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง  

ก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ เมตร  
หนำ ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทำงยำว ๑๒๐.๐๐  
เมตร พรอ้มรำงระบำย 
น ้ำ จ ำนวน ๑ แหง่  
รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๔๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 49. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเขำ้หมู่บำ้น หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกถนน คสล.ทำงเขำ้หมู่บำ้น 
บำงฝ้ำย ถงึบ้ำนนำงปทุม  ดรีอด  

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๗๓.๐๐  
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร  
หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๖๙๒.๐๐ ตร.เมตร 
พรอ้มลงหนิคลุกไหล่ทำง  
จ ำนวน ๑ แห่ง รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๖๑๙,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๕0. โครงกำรก่อสรำ้งถนน  
คสล.ทำงเขำ้หมู่บำ้น หมู่ที่ ๖  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกถนนทำงเขำ้ 
วดับณัฑรูสงิห ์ถงึทีด่นินำงถำวร  
บรสิุทธิน์ฤดม  

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. ระยะทำง
ยำว ๑๑๐.๐๐ 
 ม. หนำ ๐.๑๕ ม.  
หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่ 
น้อยกว่ำ ๓๓๐.๐๐ ตร.เมตร 
พรอ้มลงหนิคลุก 
ไหล่ทำง จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

- ๒๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๙๕ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๕1. โครงกำรก่อสรำ้ง คสล.เลยีบ 
คลองเกตุมฯ หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโทรดั 
เริม่จำกบรเิวณสะพำน คสล.ถงึบำ้น 
นำงสมบูรณ์ วไิลทรพัย ์   
 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร  
หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะ  
ทำงยำว ๒๕๕๐๐ เมตร  
หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม ่
น้อยกวำ่ ๑,๐๒๐๐๐  
ตำรำงเมตร พรอ้ม 
ลงหนิคลุกไหล่ทำง 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน 
ทีก่ ำหนด 

- - - ๙๖๙,๐๐๐ - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๕2.โครงกำรยกระดบัถนน คสล.  
พรอ้มกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ  
ซอยสหกำรเครื่องเยน็ หมู่ที ่๖  
ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่อยกระดบัถนน 
 คสล. พรอ้ม
ก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
ช่วงแรกขนำดกวำ้ง ๕.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๓๙๐.๐๐ เมตร 
ช่วงที่ ๒ กวำ้ง ๔.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๑๖๔.๐๐ เมตร พรอ้มรำง
ระบำยน ้ำ คสล.รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๓,๔๘๙,๐๐๐  
อบต. 

 - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 ๕3.โครงกำรยกระดบัถนน คสล. 
สำยหมู่ที ่๖ เชื่อมต่อหมู่ที ่๑๐  
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อยกระดบัถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งยกระดบัถนน 
คสล.ขนำดกวำ้ง ๔.๕๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๒๒๓.๐๐ 
เมตร หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่
น้อยกวำ่ 
 ๑,๐๐๓.๕๐ ตร.เมตร 
 รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด  

 -  - ๘๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 
 
 
 
 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

๙๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๕4.โครงกำรยกระดบัถนน คสล.
พรอ้มกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ หมู่ที ่๖ 
ต ำบลบำงโทรดั ซอยเกตุม ซอย ๑  

เพื่อยกระดบัถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่ อสร้ำงถนน คสล. 
ขนำดกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๒๒๘ .๐๐ เมตร พร้ อม
ก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 - - ๑,๓๒๑,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 ๕5.โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล.
ทำงเขำ้หมู่บำ้นบำงฝ้ำย หมู่ที ่๖ 
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ
หน้ำโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ  

เพื่อปรบัปรุงถนน คสล.
ทำงเขำ้หมู่บำ้นบำงฝ้ำย 

โดยก่ อสร้ำงถนน คสล. 
ขนำดกว้ำง ๒.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ก่ อส ร้ ำงไม่ น้ อยกว่ ำ 
๙ ๐๐ .๐ ๐  ต ำรำงเม ต ร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 -  -  - - ๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 ๕6.โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล.      
หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
ศำลำเก่ำวดัเกตุมฯ ถงึถนน คสล.
เชื่อมต่อหมู่ที ่๑๐  

เพื่อปรบัปรุงถนน คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่ อสร้ำงถนน คสล. 
ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๕๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อยกว่ำ ๒,๙๗๕.๐๐ 
ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  - 

 -  -  -  ๒,๓๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 
 
 
 

๙๗ 
 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๕7.โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล. หมู่ที ่
๖ ต ำบลบำงโทรดั ซอยเกตมุ ซอย ๗ 
เริม่จำกบรเิวณบำ้นนำงมกุดำ รอด
ดำรำ 

เพื่อปรบัปรุงถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
ช่วงแรกขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๒๖.๐๐ 
เมตร ช่วงที่ ๒ กวำ้ง ๓.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๓๑๖.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  -  - - ๑,๐๓๑,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๗ 
58.โครงกำรขยำยถนนเลยีบทำงรถไฟ 
หมู่ที ่๕,๗,๘,๙ ต ำบลบำงโทรดั 

 
เพื่อขยำยถนนเลยีบ
ทำงรถไฟ จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

 
โดยปยูำงแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตี หมู่ที ่๕,๗,๘,๙ 
ขนำดกวำ้ง ๒.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๐๕ ม. ระยะทำง
ยำว ๑,๙๐๐.๐๐ ม. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
๒,๒๘๐,๐๐๐ 

อบต. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 59. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเขำ้หมูบ่ำ้นเลยีบคลองบำงกระสำป 
หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั เริม่จำกถนน 
คสล.เดมิบรเิวณบำ้นนำยวเิชยีร  รอด
ดำรำ 
 
 
 
 
 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. หมู่
ที ่๗ ต.บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๓.๐๐ ม.ระยะทำง
ยำว ๒๖๕.๐๐ ม. หนำ 
๐.๑๕ ม. หรอืมพีืน้ที่
ก่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๗๙๕.๐๐ ตร.เมตร พรอ้ม
ลงหนิคลุกไหล่ทำง  
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

๗๔๗,๐๐๐ 
อบต. 

- 
 

- - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๙๘ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๖0. โครงกำรขยำยถนน คสล. 
พรอ้มวำงท่อระบำยน ้ำ หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั ถนนขำ้งวดับณัฑรูสงิห ์
ถงึถนนทำงรถไฟ 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. หมู่ที ่๗ ต.บำง
โทรดั ขนำดกวำ้ง 
๑.๐๐ เมตร ยำว 
๑๙๐.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พรอ้มวำง
ท่อลอดเหลีย่ม คสล.
ขนำดกวำ้ง Ø ๑.๐๐ 
ม. จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๖1. โครงกำรลงลูกรงัถนน 
ทำงลงทะเล หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกทีด่นินำงฉววีรรณ  บุญ
เลีย่ม ถงึชำยฝัง่ทะเล 

เพื่อลงลูกรงัถนน 
ทำงลงทะเล จ ำนวน 
๑ แห่ง 
 

โดยลงลูกรงั หมู่ที ่๗   
ต.บำงโทรดั ขนำดกวำ้ง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทำง
ยำว ๔,๐๐๐เมตร   
หนำ  ๐.๕๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - - ๑,๖๕๐,๐๐๐              
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๖2.  โครงกำรขยำยถนน คสล.  
หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั ซอยขำ้ง 
โรงเรยีนเมอืงสมุทรสำคร   

เพื่อขยำยถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยขยำยถนน คสล.  
หมู่ที ่๗  ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๑.๐๐ เมตร 
ยำว ๑๙๐.๐๐ เมตร  หนำ  
๐.๑๕ เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

- - - - ๑๓๓,๐๐๐              
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
๙๙ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๖3.  โครงกำรยกระดบัถนน คสล.
พรอ้มกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล.
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๗  
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณซอยขำ้ง
โรงเรยีนสมุทรสำคร  
 

เพื่อยกระดบัถนน 
คสล. พรอ้มวำงท่อ
ระบำยน ้ำ จ ำนวน 
๑ แห่ง 
 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๘๘.๐๐ 
เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่ำ ๕๖๔.๐๐ ตำรำง
เมตร พรอ้มก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล.ขนำด
ปำกรำงกวำ้ง ๐.๔๐ 
เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๑๕๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๙๒๙,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๖4. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั บรเิวณ
ทำงเขำ้ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็บณัฑรู
สงิห ์ 
ทีด่นิโรงเรยีนเมอืงสมุทรสำคร 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
หนำ ๐.๑๕ ม. ระยะทำง
ยำว ๓๕.๐๐ ม. หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๑๐๕.๐๐ ตร.เมตรพรอ้ม
ลงหนิคลุกไหล่ทำงกวำ้ง 
๐.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
 

๑๐๐ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๖5. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
พรอ้มผนังกัน้ดนิเลยีบ 
คลองบำงกระสำป หมู่ที ่๗  
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ 
บำ้นนำยประทนิ รอดดำรำ  
ถงึบำ้นนำยวสิตูร รอดดำรำ  

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล.พรอ้มเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. ขนำดกวำ้ง 
๓.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๒๖๕.๐๐ เมตร 
พรอ้มกอ่สรำ้งผนังกัน้
ดนิ รปูตวั L ขนำดสนั
ผนังกัน้ดนิกวำ้ง ๐.๖๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๖๖.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๒,๒๕๖,๐๐๐ 
อบต. 

-  - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 ๖6.โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล.
พรอ้มกอ่สรำ้งท่อระบำยน ้ำ คสล.  
หมู่ที ่๗ ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ 
บำ้นนำงจนิตนำ โพธิส์ทีอง  

เพื่อปรบัปรุงถนน 
คสล.พรอ้มก่อสรำ้ง
ท่อระบำยน ้ำ คสล. 

รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๘ 
6๗.โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 
เลยีบคลองบำงใหม่ หมู่ที ่๘  
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณทีด่นิ 
นำยอร่ำม คุณำบุตร ถงึบรเิวณ
ทีด่นินำยชดิ เพยีรทรพัย ์ 

 
เพื่อซ่อมแซมถนน 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล. ขนำดกวำ้ง 
๑.๒๐ เมตร หนำ 
๐.๑๐.เมตร ระยะทำง
ยำว ๓๕๗.๐๐ เมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
๔๒๘.๔๐ ตร.เมตร
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 
 - 

 
-  
 

 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 

อบต.  

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไป 
มำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

๑๐๑ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 68.โครงกำรวำงแผ่นพืน้ คสล.
ทำงเขำ้ หมู่ที ่๘ ต ำบลบำงโทรดั 
บรเิวณบำ้นนำงพชัร ีพลูทอง  

เพื่อวำงแผ่นพืน้ คสล.
ทำงเขำ้ จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยวำงแผน่พืน้ คสล.
ระยะทำงยำว ๒๑๗.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปบนทีก่ ำหนด 

 - ๑๐๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - - จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
ประโยชน์ 

ประชำชน
สญัจรไป 
มำไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่ำง 
 

 หมู่ที ่๙           
 69. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 

ทำงเท้ำยกระดบัเลยีบคลอง 
สุนัขหอน หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกบำ้นนำงเจยีม  เยน็งำม  
ถงึสะพำนขำ้มคลองสุนัขหอน 

เพื่อถนน คสล. 
ทำงเท้ำยกระดบัเลยีบ
คลองสุนัขหอน  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเทำ้ยกระดบั หมู่ที ่๙ 
ต.บำงโทรดั  ขนำดกวำ้ง 
๒.๐๐ ม. ระยะทำงยำว 
๙๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑  
แห่ง รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด   

- - ๗๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๗0. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเท้ำภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๙   
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำงห่อ 
แกว้สองดวง ถงึบำ้นนำงเพยีร  
ยงคร์งค ์ 

เพื่อก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเท้ำภำยในหมู่บำ้น 
หมู่ที ่๙  จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนนหนิ
คลุก หมู่ที ่๙ ต.บำงโท
รดัขนำดกวำ้ง ๑.๐๐ ม.  
หนำ  ๐.๔๐  ม. ระยะทำง
ยำว  ๕๐.๐๐  ม. จ ำนวน 
๑ แห่งรำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด   

- - ๒๕,๐๐๐   
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๗1. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเท้ำภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๙  
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำงเทยีม  
งำมกำละ ถงึบำ้นนำยศริ ิ บวัขำว   

เพื่อก่อสรำ้งถนน คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนนหนิคลุก หมู่
ที ่๙  
ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง  ๑.๐๐  ม. หนำ  
๐.๔๐ ม. ระยะทำงยำว  ๘๐.๐๐  
ม. จ ำนวน ๑ แห่ง รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด   

- - ๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
๑๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๗2. โครงกำรลงลูกรงัถนน
สำธำรณะ  หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั 
เริม่จำกบรเิวณท่อลอดเหลีย่ม คสล. 
ถงึบรเิวณคลองสุนัขหอนทีด่นินำย
โกศล  มะลวิงษ ์

เพื่อลงลูกรงัถนน
สำธำรณะ  จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยลงลูกรงัถนน
สำธำรณะ หมู่ที ่๙ 
ต.บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๘.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว 
๒๕๐.๐๐ ม. ใชลู้กรงั
จ ำนวน ๖๐๐.๐๐ ลบ. 
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง  
ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - - ๒๑๐,๐๐๐              
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๗3. โครงกำรก่อสรำ้งถนนลูกรงั
สำธำรณะ  หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั 
จำกคลองสุนัขหอน  ถงึบำ้นนำงห่อ  
 แกว้สองดวง 

เพื่อก่อสรำ้งถนน
ลูกรงัสำธำรณะ  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน หมู่ที ่
๙ ต.บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๘.๐๐ ม. ระยะทำง
ยำว ๓๒๐.๐๐ ม. ใช้
ลูกรงัจ ำนวน ๙๖๐ ลบ. 
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง  
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - - ๓๔๐,๐๐๐              
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๗4. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
ทำงเท้ำ ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่ ๙   
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้น 
นำยเจรญิ  พุกบวัขำว 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล.ทำงเทำ้  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนนหนิคลุก  
หมู่ที ่ ๙  ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๑.๐๐ เมตร 
หนำ  ๐.๔๐  เมตร  
ระยะทำงยำวรวม  ๖๐.๐๐  
เมตร  จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด  

- - ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๑๐๓ 
 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๗5. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.  
สำยบำงพล ีซอย ๒ หมู่ที ่๙ 
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณถนน 
คสล.เดมิ  

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 
 

ก่อสรำ้งถนน คสล. ขนำด
กวำ้ง ๕.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว  
๓๒๙.๐๐ เมตร หรอืมพีืน้ที่
ก่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๑,๖๔๕๐๐ ตร.เมตร พรอ้ม
ลงหนิคลุกไหล่ทำงขนำด
กวำ้ง ๐.๕๐ เมตร  จ ำนวน 
๑ แห่งรำยละเอยีดตำม
แบบแปลนที ่ก ำหนด 

๑,๐๓๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 76. โครงกำรก่อสรำ้งถนนลำดยำง
แอสฟัลทต์กิคอนกรตีทำงเขำ้
หมู่บำ้น หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั เริม่
จำกถนนบำงพลซีอย ๒ ถงึบำ้น
นำยอมัพร  ผอ่งสุด 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
ลำดยำงแอสฟัลท ์
ตกิคอนกรตี 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยปยูำงแอสฟัลทต์กิคอ
นกรตี หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๑๘๐.๐๐ ม. 
หนำ ๐.๐๕ ม. หรอืมพีืน้ที่
ก่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๕๔๐.๐๐ ตร.เมตร จ ำนวน 
๑ แห่ง ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - - ๓๒๔,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 77. โครงกำรก่อสรำ้งถนน 
แอสฟัลทต์กิคอนกรตีเลยีบทำง
รถไฟ หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั  เริม่
จำกถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนก
รตีเดมิถงึสุดเขตต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
ลำดยำงแอสฟัลท ์
ตกิคอนกรตี 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยปูแอสฟัลทต์กิคอนก
รตี หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๑๔๐.๐๐ 
ม. หนำ ๐.๐๕ ม. หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ  
๕๖๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - - - ๓๓๖,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

๑๐๔ 



 
 

 โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 78.โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล. 
หมู่ที ่๙ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
บรเิวณบ้ำนนำงห่อ แกว้สองดวง 
ถงึบำ้นนำงทรพัย ์ทองประเสรฐิ  

เพื่อปรบัปรุงถนน 
คสล.  

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล.ขนำดกวำ้ง 
๕.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 
ระยะทำงยำว 
๑๙๔.๐๐ เมตร หรอื
มพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่
น้อยกว่ำ ๙๗๐.๐๐ 
ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  ๙๗๔,๐๐๐ 
อบต. 

 - - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

 79. โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล.
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๙ ต ำบล 
บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณบำ้น 
นำงยุพนิ รอดพำท ีถงึคลอง 
บำงพลใีหญ่  

เพื่อปรงัปรุงถนน 
คสล.ภำยใน
หมู่บำ้น 

โดยก่อสรำ้งถนน 
คสล.ขนำดกวำ้ง 
๓.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว 
๖๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๑๙๒.๐๐ ตำรำง
เมตร พรอ้มปรบัปรุง
รำงระบำยน ้ำ คสล. 
รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

 -  - ๓๕๐,๐๐๐ 
อบต.  

-  - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

๑๐๕ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๘0.โครงกำรก่อสรำ้งถนนลูกรงั  
หมู่ที ่๙ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
บำ้นนำงเลก็ พลำยยงค ์ถงึคลอง
สุนัขหอน 

เพื่อก่อสรำ้งถนน
ลูกรงั  จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนนลูกรงั 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร 
หนำเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๘๒.๐๐ 
เมตร ปรบัเกลีย่เรยีบพรอ้ม
บดอดัแน่น รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ท่ี ๑๐ 
๘1. โครงกำรขยำยถนน คสล. 
สำยบำงพล ี ซอย ๒ หมู่ที ่๑๐  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกสะพำน คสล. 
ถงึบำ้นนำงกิง่ เกรยีงยงค ์ 

 
เพื่อขยำยถนน คสล.
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

 
โดยขยำยถนน คสล.  
กวำ้ง ๒.๐๐ ม.  
หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั  
หนำ ๐.๑๕ ม. ระยะทำง
ยำว ๒๘๐.๐๐ ม. หรอืมี
พืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๕๖.๐๐ ตร.ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

 
- 

 
- 

 
- 

 
๔๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไป 
มำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 ๘2. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 
และรำงระบำยน ้ำพรอ้มฝำปิด คสล. 
ทำงเขำ้หมู่บำ้น ซอยบำงพลรีม  
หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐  เมตร  
หนำ  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทำงยำว  ๒๓๐.๐๐  
เมตร  หรอืมพีืน้ที่ไม่น้อย
กว่ำ ๙๒๐.๐๐ เมตร พรอ้ม
ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ขนำดปำกรำงกวำ้ง ๐.๔๐ 
เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๒๓๐.๐๐ 
เมตร ทัง้สองขำ้ง จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

๒,๐๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
๑๐๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๘3. โครงกำรยกระดบัถนนทำงเทำ้  
คสล. พรอ้มรำงระบำยน ้ำ ใน
โรงเรยีนวดับำงพล ีหมู่ที ่๑๐   
ต.บำงโทรดั  

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล.ทำงเทำ้  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเทำ้ หมู่ที ่๑๐   
ต.บำงโทรดั ขนำดกวำ้ง  
๑.๕๐  เมตร  หนำ  
๐.๑๐  เมตร  ระยะทำง
ยำว  ๑๕๐.๐๐  เมตร  
พรอ้มรำงระบำยน ้ำ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

- - - - ๒๖๒,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๘4. โครงกำรก่อสรำ้งถนนทำงเทำ้
ยกระดบั คสล. เลยีบคลองสนุัข
หอน ม. ๑๐ ต.บำงโทรดั เริม่จำก
ถนนทำงเทำ้ยกระดบัเดมิบรเิวณ
บำ้นนำยเจมิ  ทองเป็น  

เพื่อก่อสรำ้งถนน 
คสล.ทำงเทำ้ยกระดบั   
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเทำ้ยกระดบั   
หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั 
กวำ้ง ๒.๐๐  เมตร  
ระยะทำงยำว ๖๐.๐๐  
เมตร หรอืมพีืน้ที ่
ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐.๐๐ 
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

- - - ๖๖๖,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๘5. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.
ทำงเขำ้หมู่บำ้นคลองกลำง  
หมู่ที ่๑๐ เริม่จำกบรเิวณบำ้น 
นำงกิง่ เกรยีงยงค ์ถงึคลองกลำง  

เพื่อก่อสรำ้งถนน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งถนน คสล. 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม.  
หนำ ๐.๑๕ ม. ระยะทำง
ยำว ๑๗๙ ม. หรอืมพีืน้ที่
ไม่น้อยกว่ำ ๕๓๗.๐๐ 
ตร.เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

- - ๓๖๐,๐๐๐          
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

๑๐๗ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 86.โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็จำกถนนพระรำม ๒   
ถงึคลองกลำง หมู่ที ่๑๐  
ต ำบลบำงโทรดั อ ำเภอเมอืง
สมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 

เพื่อก่อสรำ้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็
จำกถนนพระรำม ๒ 
ถงึคลองกลำง 

ขนำดผวิจรำจรกวำ้ง
เฉลีย่ ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๘๑๕.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๒๐ เมตร 
พรอ้มวำงท่อระบำยน ้ำ
บ่อพกัและรำงว ี
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  -  - ๑๘,๕๕๔,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. สะพาน            
 หมู่ท่ี ๑ 

๑. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
ขำ้มคลองศำลำ หมู่ที ่๑ ต.บำงโท
รดั บรเิวณทีด่นิเยำวภำ  ชำวสำม
ทอง 

 
 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 
 

 
 
โดยก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๕.๐๐ เมตร ยำว 
๗.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนที ่อบต.ก ำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

๘๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

 

 
 
- 

 
 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
 
ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

 
 

กองช่ำง 

 ๒. โครงกำรปรบัปรุงสะพำน คสล. 
หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั บรเิวณถนน 
คสล. ขำ้มคลองซื่อเชือ่มตอ่ต ำบล
ยกกระบตัร 

เพื่อปรบัปรุงสะพำน 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

ปรบัปรุงสะพำน คสล. 
หมู่ที ่๒  ต.บำงโทรดั 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนที ่อบต.ก ำหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ท่ี ๒ 
๓. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
ขำ้มคลองบำงยีพ่ำด หมู่ที ่๒   
ต.บำงโทรดั บรเิวณถนนเลยีบทำง
รถไฟเชื่อมตอ่ต ำบลบำ้นบ่อ 

 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 
 

 
โดยก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. หมู่ที ่๒  ต.บำงโท
รดั ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยำว ๑๒.๐๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

 
๘๖๔,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 ๔. โครงกำรก่อสรำ้งทุ่นขึน้ลงท่ำ 
เทยีบเรอื หมู่ที ่๒,๔ ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งทุ่นขึน้
ลงท่ำเทยีบเรอื 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งทุ่น หมู่ที ่๒,๔  
ต.บำงโทรดั ขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๖.๐๐ 
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง 
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

-  4๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองฃ่ำง 

๑๐๙ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๔ 
๕. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำนไมข้ำ้ม
คลองสุนัขหอน หมู่ที ่๔ เชื่อมต่อ หมู่ที ่
๒  
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำยเนยีม  
ปรยีงค ์เชื่อมต่อบำ้นนำยหสั  ปรยีงค ์

 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำนไม ้
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

 
โดยก่อสรำ้งสะพำนไม ้หมู่
ที ่๔ เชื่อมต่อ หมู่ที ่๒ ต.
บำงโทรดั ขนำดกวำ้ง 
๒.๐๐ เมตร ยำว ๗๕.๐๐ 
เมตร  จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
๒,๒๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก 
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๖.โครงกำรก่อสรำ้งสะพำนทำงเขำ้
ยกระดบัเลยีบคลองท่ำแรง้ หมู่ที ่๔ 
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกสะพำน คสล. 
ขำ้มคลองท่ำแรง้ ถงึบรเิวณบำ้นนำย
สมเกยีรต ิจนัทรข์ำวผ่อง 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำนทำงเขำ้
ขนำดกวำ้ง ๒.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๕๐.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 
 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๕ 
๗. โครงกำรซ่อมแซมสะพำนไม ้
ขำ้มล ำรำงนำเกลอื  หมู่ที ่๕   
ต.บำงโทรดั 
 

 
เพื่อซ่อมแซมสะพำน
ไม ้จ ำนวน ๗ สะพำน   
 

 
ซ่อมแซมสะพำนไม ้ 
หมู่ที ่๕  ต.บำงโทรดั   
จ ำนวน  ๗  สะพำน  
ภำยในหมูบ่ำ้น  ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

 
๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 
 
 

๑๑๐ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๘.โครงกำรซอ่มแซมสะพำนไมข้ำ้ม
คลองบำงยีพ่ำด หมู่ที ่๕ ต ำบล 
บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำยสุรชยั 
อรุณนัฎ 

เพื่อซ่อมแซมสะพำน  
ไมข้ำ้มคลอง จ ำนวน 
๑ แห่ง 

โดยซ่อมแซมสะพำนไม้
ขนำดกวำ้ง ๑.๕๐  เมตร 
ยำว ๒๔.๔๐ เมตร จ ำนวน 
๑ แห่ง รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

-  
 

  - -  
 

๓๒๘,๐๐๐ 
อบต. 

 - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 9.โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล.
เลยีบทำงรถไฟ หมู่ที ่๕ ต ำบล 
บำงโทรดั บรเิวณคลองบำงยีพ่ำด 
สุดเขตต ำบลบำงโทรดั เชื่อมต ำบล
บำ้นบ่อ 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน 
คสล.เลยีบทำงรถไฟ 

โดยก่อสรำ้งสะพำน คสล.
เลยีบทำงรถไฟ ขนำด
กวำ้ง ๔.๐๐ ตำรำงเมตร 
หนำ ๐.๐๕ เมตร ระยะทำง
ยำว ๓,๕๗๐.๐๐ เมตร 
หรอืมพีืน้ทีก่่อสรำ้งไม่น้อย
กว่ำ ๔,๒๘๐.๐๐ ตำรำง
เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๖ 
10. โครงกำรปรบัปรุงคอสะพำน 
พรอ้มรำวสะพำน ขำ้มคลองเกตุมฯ 
เชื่อมระหว่ำง หมู่ที ่๖ กบัหมู่ที ่๑๐ 

 
เพื่อปรบัปรุงคอ
สะพำนขำ้มคลอง
เกตุมฯ เชื่อม
ระหว่ำง  
หมู่ที ่๖ กบัหมู่ที ่๑๐ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
ท ำกำรเทคอนกรตีบรเิวณคอ
สะพำนทัง้ ๒ ขำ้ง เชื่อม
ระหว่ำงหมู่ที่ ๖ กบัหมู่ที ่๑๐ 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ ม. ยำว 
๙.๐๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม. 
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐              
อบต. 

 
- 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมทูี ่๗ 
๑1. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
บรเิวณช่วงทำงลงทะเล   
หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั   

 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. กวำ้ง ๔.๐๐ ม. 
ยำว ๘.๐๐ ม. ตำมแบบ  
อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
๕๗๖,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนิน 
กำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

๑๑๑ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑๒. โครงกำรปรบัปรุงสะพำนไม้
ขำ้มคลองบำงกระสำป หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั 

เพื่อปรบัปรุง 
สะพำนไม ้ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยปรบัปรุงเป็นสะพำน 
คสล.ขนำดกวำ้ง ๒.๐๐ 
ม. ยำว ๑๓.๐๐ ม. ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๑๕๖,๐๐๐              
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑๓. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล.
ทำงลงทะเล หมู่ที ่๗  ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. ขนำดกวำ้ง ๕.๐๐ 
ม. 
ยำว ๖.๐๐ ม. ตำมแบบ 
อบต.ก ำหนด 

- - - ๕๔๐,๐๐๐              
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑๔. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำนไม ้
ขำ้มคลองบำงกระสำป หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำยสุวฒัน์ 
ฉิมบุญอยู่        

เพื่อก่อสรำ้ง 
สะพำนไม ้
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำนไม ้หมู่
ที ่๗ ต.บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๑.๕๐  เมตร  
ยำว ๑๔.๐๐ เมตร จ ำนวน 
๑ แห่ง รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

- - - - ๑๒๖,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑๕.โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
(สะพำนด ำ)  เลยีบทำงรถไฟ  หมู่ที ่
๗ เชื่อมต่อหมู่ที ่๘  ต ำบลบำงโท
รดั  

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน 
คสล. (สะพำนด ำ) 

โดยก่อสรำ้งขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๖.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๘ 
๑๖. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
ขำ้มคลองบำงใหม่ หมู่ที ่๘  
ต.บำงโทรดั บรเิวณทำงรถไฟ
เชื่อมต่อทีด่นินำยกิง่  รอดดำรำ 

 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
หมู่ที ่๘ ต.บำงโทรดั ขนำด
กวำ้ง ๔.๐๐ ม.  
ยำว ๒๗.๐๐ ม. จ ำนวน  ๑  
แห่ง  ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑,๗๒๘,๐๐๐              

อบต. 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำได้
สะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

๑๑๒ 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑๗. โครงกำรปรบัปรุงงสะพำนไม้
ขำ้มแพรกสำธำรณะ หมู่ที ่๘   
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำง
ทองชุบ  น ้ำพระทยั 

เพื่อปรบัปรุงสะพำนไม้
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำนไม ้ 
ขนำดกวำ้ง ๑.๒๐ เมตร  
ยำว ๗.๕๐ เมตร จ ำนวน  
๑  แห่ง  รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

๑๐๔,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑๘. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
ขำ้มคลองบำงใหม่  หมู่ที่ ๘  
ต.บำงโทรดั บรเิวณทีด่นินำยส ีมี
น้อย 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
หมู่ที ่๘    ต.บำงโทรดั  
ขนำดกวำ้ง ๖.๐๐ เมตร  
ยำว ๘.๐๐ เมตร จ ำนวน  
๑  แห่ง  รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๗๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 ๑๙.โครงกำรซ่อมแซมสะพำนไม ้
ขำ้มแพรกสำธำรณะ บรเิวณถนน
เลยีบคลองบำงใหม่ หมู่ที ่๘  
ต ำบลบำงโทรดั จ ำนวน ๕ จุด 

เพื่อซ่อมแซมสะพำนไม้
ขำ้มแพรกสำธำรณะ 
จ ำนวน ๕ จุด 

รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - -  ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๙ 
๒0. โครงกำรสรำ้งสะพำน คสล.  
ขำ้มคลองสุนัขหอน  หมู่ที ่๙ ต.บำง
โทรดั บรเิวณทีด่นินำงนิล อู่สกุล  
เชื่อมทีด่นิวดับำงพล ี

 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยสะพำน คสล. หมู่ที ่๙  
ต.บำงโทรดั ขนำดกวำ้ง 
๗.๐๐ ม. ยำว ๘๐.๐๐ ม. 
จ ำนวน ๑ แห่ง  ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙,๓๖๐,๐๐๐              

อบต. 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒1.โครงกำรก่อสรำ้งสะพำนทำง
เทำ้ยกระดบั คสล. เลยีบคลองสุนัข
หอน  
หมู่ที ่๙ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
บรเิวณสะพำนขำ้มคลองสุนัขหอน 
ถงึบำ้นนำงเจยีม เยน็งำม 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำนทำง
เทำ้ขนำดกวำ้ง ๒.๐๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๑๑๐.๐๐ เมตร รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด  
 

 - ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

-  - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 
 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

๑๑๓ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๒2.โครงกำรซ่อมแซมสะพำนขำ้ม
คลองสุนัขหอน หมู่ที ่๙ และหมู่ที ่๑๐  
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อซ่อมแซมสะพำน 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยซ่อมแซมสะพำน ขนำดกว้ำง 
๒.๐๐ เมตร ยำว ๕๕.๐๐ เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 - -  
 

-  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 
 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 23.โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล.ขำ้ม
คลองบำงพลใีหญ่ หมู่ที ่๙ ต ำบลบำง
โทรดั บรเิวณบำ้นนำยโท เกรยีงยงค ์ 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน คสล.
ขำ้มคลองบำงพลใีหญ ่

โดยก่อสร้ำงสะพำน คสล.ขนำด
กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๘.๐๐ เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 -  - ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

-  - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๑๐ 
๒4.  โครงกำรก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
ขำ้มคลองกลำง หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกบรเิวณสะพำนทำงเทำ้เดมิ   

 
เพื่อก่อสรำ้งสะพำน  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ ม. ยำว 
๑๒.๐๐ ม. ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
๘๖๔,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

 
ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

 
กองช่ำง 

 ๒5. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำนทำงเขำ้ 
คสล.ยกระดบัเลยีบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที ่๑๐ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก 
บรเิวณบำ้นนำยเจมิ ทองเป็น ถงึบำ้น
นำยบุญส่ง  พุกบวัขำว 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งสะพำนทำงเขำ้
ยกระดบัขนำดกวำ้ง ๒.๐๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๑๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 
 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 26. โครงกำรก่อสรำ้งสะพำนทำงเทำ้
ยกระดบัเลยีบคลองสุนัขหอน หมู่ที ่๑๐ 
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกสะพำนทำง
เทำ้เดมิบรเิวณบำ้นนำงเจมิ ทองเป็น 

เพื่อก่อสรำ้งสะพำน
ทำงเขำ้ยกระดบัเลยีบ
คลองสุนัขหอน 

โดยก่อสรำ้งสะพำนทำงเทำ้ขนำด
กวำ้ง ๒.๐๐ เมตร ระยะทำงยำว 
๙๐.๐๐ เมตร หรอืมพีืน้ทีก่อ้สรำ้ง
ไม่น้อยกวำ่ ๑๘๐.๐๐ ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 -  -  -  ๗๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ประชำชน
สญัจรไปมำ
ไดส้ะดวก
ปลอดภยั 

กองช่ำง 

 
 

๑๑๔ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ท่อระบายน ้าและประตูระบายน ้า           
 หมู่ท่ี ๑ 

๑. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.  
พรอ้มบ่อพกั เลยีบถนนเอกชยั  หมู่ที ่๑   
ต.บำงโทรดั  เริม่จำกบรเิวณหน้ำ 
โรงงำนสยำมไวเนอรี ่ถงึบรเิวณท่อ คสล. 
บำ้นนำงทองทรพัย ์รอดบุญเกดิ 

 
เพื่อวำงท่อระบำย 
น ้ำ คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

 
โดยด ำเนินกำรวำงท่อ
ระบำยน ้ำ  คสล. ขนำด 
Ø ๑.๐๐ เมตร พรอ้ม 
บ่อพกั ระยะทำงยำว 
๑๔๔.๐๐ เมตร รำยละเอยีด
ตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 
๙๗๗,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

 
กองช่ำง/
อบจ. 

 ๒. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.
เลยีบถนนเอกชยั หมู่ที ่๑ ต.บำงโท
รดั เริม่จำกบรเิวณบ้ำนนำยสมคดิ 
ทอ้งคุม้ ถงึบรเิวณคลองพ่อบำ้น 

เพื่อวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๑.๐๐ ม. 
ยำว ๘๓.๐๐ ม. พรอ้ม
บ่อพกั คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - - ๕๕๐,๐๐๐          
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 3.โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ คสล.
พรอ้มบ่อพกั ซอยคลองซื่อซอย ๗ ทัง้
สองขำ้ง หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั  

 เพื่อก่อสรำ้งท่อ 
ระบำยน ้ำ คสล. 
พรอ้มบ่อพกั    
จ ำนวน ๑ แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด ๐.๔๐ เมตร 
พรอ้มบ่อพกัระยะทำง
ยำว ๑๖๕.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๘๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

 - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๒ 
4.โครงกำรก่อสรำ้งประตรูะบำยน ้ำ 
คสล. หมู่ที ่๒ ต.บำงโทรดั บรเิวณ
บำ้นนำยมงักร  ตูน้ ้ำวน 

เพื่อก่อสรำ้งประตู
ระบำยน ้ำ คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งประตูระบำย
น ้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ต.บำงโท
รดั ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ลกึ ๑.๕๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

๑๑๕ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๓           

 5. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.พรอ้ม
บ่อพกั ถนนซอย ๔ หมู่ที ่๓ ต.บำงโทรดั 

เพื่อวำงท่อระบำย 
น ้ำคสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๐.๔๐ ม. 
พรอ้มบ่อพกั ยำว 
๑๙๐.๐๐ ม. จ ำนวน  
๑ แห่ง รำยละเอยีดตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๕๗๐,๐๐๐          
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 6. โครงกำรฝังท่อระบำยน ้ำ คสล.พรอ้ม
บ่อพกั ภำยในหมู่บำ้น  หมู่ ๓ ต.บำงโท
รดั เริม่บรเิวณบำ้นนำงมะล ิ สำครบุร ี
เชื่อมต่อหมู่บำ้นเศรษฐศริ ิ

เพื่อฝังท่อระบำยน ้ำ 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยฝังท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๐.๓๐ ม. 
พรอ้มบ่อพกั ยำว 
๑๕.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - ๑๐,๐๐๐          
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 7.  โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. 
ภำยในหมูบ่ำ้น หมู่ที ่๓ ต.บำงโทรดั 
บรเิวณบำ้นนำงเทยีน  รอดบญุเกดิ 

เพื่อวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๑.๐๐ 
เมตร จ ำนวน ๗ ท่อน 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - ๒๐,๐๐๐          
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 8. โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ คสล. 
ขำ้มถนนทำงเขำ้หมูบ่ำ้น หมู่ที ่๓   
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำยมำนะ เลำ้
เกรจ็ 

เพื่อก่อสรำ้งท่อ
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๖ ท่อน   

โดยก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด  
Ø ๑.๐๐ เมตร  จ ำนวน ๖ 
ท่อน  ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๒๐,๐๐๐                 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 9.โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.  
บรเิวณซอยไอซซี ีหมู่ที ่๓ ต ำบลบำงโท
รดั เริม่จำกถนนยกกระบตัรหลกัสี ่ถงึ
บำ้น 
นำยเหลอื จำดสมุทร 

เพื่อวำงท่อระบำย
น ้ำ คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. 
ขนำด ๐.๘๐ เมตร พรอ้ม
บ่อพกัระยะทำงยำว 
๑๘๘.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - -  - - ๘๔๖,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ครวัเรอืนทีไ่ด้
ระบำยน ้ำ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

๑๑๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑0.โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ คสล.
พรอ้มบ่อพกั ซอย 2 หมู่ที ่๓             
(ซอยไอซซี)ี ทัง้สองขำ้ง      

เพื่อก่อสรำ้งท่อระบำย 
น ้ำ คสล.พรอ้มบ่อพกั  

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ
ขนำด ๐.๔๐ เมตร 
พรอ้มบ่อพกั ระยะทำง
ยำว ๒๘๕.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - - ๑,๔๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๑1.โครงกำรลอกท่อระบำยน ้ำ บรเิวณ
หมู่บำ้นสำยทพิย ์หมู่ที ่๓ ต ำบลบำงโท
รดั 

เพื่อลอกท่อระบำยน ้ำ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๔ 
๑2. โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ คสล. 
หมู่ที ่๔  ต.บำงโทรดั บรเิวณลำน 
วดับำงน ้ำวน   
 

 
เพื่อก่อสรำ้งท่อ
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. หมู่ที ่๔ ต.บำงโท
รดั ขนำด Ø ๑.๐๐ เมตร 
พรอ้มบ่อพกัน ้ำ คสล. 
ระยะทำงยำว ๑๕๐.๐๐  
เมตร  จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด  

 
- 
 

 
- 

 
๙๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

 
เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

 
กองช่ำง 

 ๑3. โครงกำรก่อสรำ้งประต ู
ระบำยน ้ำ  คสล. พรอ้มตดิตัง้ 
เครื่องสบูน ้ำ หมู่ที ่ ๔ ต.บำงโทรดั  
 บรเิวณทีด่นินำยเอกสกลุ เฟ่ืองขจร 

เพื่อก่อสรำ้งประต ู
ระบำยน ้ำ คสล.  
พรอ้มตดิตัง้เครื่อง 
สบูน ้ำ จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งประตูระบำย
น ้ำ ขนำดกวำ้ง ๑.๕๐ 
เมตร 
ยำว ๔.๔๐ เมตร จ ำนวน 
๑ แห่ง พรอ้มตดิตัง้ 
เครื่องสบูน ้ำ 
รำยละเอยีด 
ตำมแบบ อบต.  ก ำหนด 

- - - - ๑๔๘,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 
๑๑๗ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๕           
 14. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 

คสล.ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๕ ต ำบล 
บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณทีด่นิ 
นำยสมศกัดิ ์จริะปรำโมทย ์ 

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล.ขนำดปำกรำงกวำ้ง 
๐.๔๐ เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๑๐๐.๐๐ เมตร รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

๓๒๒,๐๐๐ 
อบต 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 15.โครงกำรก่อสรำ้งประตูปิด-เปิดน ้ำ 
บรเิวณแพรกสำธำรณะ หมู่ที ่๕ 
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำงพชัรำ
ลยั  
รอดดำรำ  

เพื่อก่อสรำ้งประตู
ปิด-เปิดน ้ำ ไวใ้ช้
เพื่อกำรเกษตร 
จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยท่อสรำ้งประตู
ระบำยน ้ำ คสล. ขนำด
กวำ้ง ๑.๕๐ เมตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
ครวัเรอืนทีไ่ด้
ประโยชน์ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 16.โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๕ ต ำบล 
บำงโทรดั ต่อจำกรำงระบำยน ้ำเดมิ
บรเิวณบำ้นนำยปัญญำ นิลน้อยศร ี 
ถงึคลองสุนัขหอน 

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล.ขนำดกวำ้ง 
๐.๔๐ เมตร ลกึ ๐.๖๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๒๗.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - - จ ำนวน
ครวัเรอืนทีไ่ด้
ระบำยน ้ำ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 17.โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๕ ต ำบลบำงโท
รดั เริม่จำกบำ้นนำงนำร ีเขม็เจรญิ  
ถงึแพรกสำธำรณะ 

เพื่อวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล.ภำยในหมู่บำ้น 

โดยก่อสรำ้งท่อระบำย
น ้ำ คสล.ขนำด ๑.๐๐ 
เมตร พรอ้มบ่อพกั 
ระยะทำงยำว ๙๐.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

 -  - -  ๘๕๕,๐๐๐ 
อบต. 

 - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

๑๑๘ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๖ 
18. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ภำยในหมูบ่ำ้นบำงฝ้ำย  หมู่ที ่๖  
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำยสมบตั ิ สน
เลก็   

 
เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๐.๕๐ ม. 
ลกึเฉลีย่ ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๙๐.๐๐ ม. 
จ ำนวน ๑ แหง่ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

 
๗๙๘,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 19. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
เลยีบถนนเขำ้หมูบ่ำ้นบำงฝ้ำย  หมู่ที ่๖  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกรำงระบำยน ้ำ คสล.
เดมิ 
ถงึจุดสิน้สุดถนน คสล. 

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด 
Ø ๐.๔๐ ม. ลกึเฉลีย่ 
๐.๕๐ เมตร  
ระยะ ทำงยำว ๓๕๐.๐๐ 
ม. จ ำนวน ๑ แห่ง ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

- - - - ๑,๐๕๐,๐๐๐          
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒0. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
พรอ้มบ่อพกั เลยีบถนนสำยวดัเกตุม- 
บณัฑรูสงิห ์หมู่ที ่๖ ต. บำงโทรดั  
เริม่จำกบำ้นนำยสมติย ์ ส ำเภำทพิย ์  
ถงึคลองสุนัขหอน 

เพื่อก่อสรำ้ง 
รำงระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. 
ขนำด Ø ๑.๐๐ เมตร 
พรอ้มบ่อพกั ระยะทำงยำว  
๒๕๐.๐๐  เมตร จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๒1. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั บรเิวณถนน คสล. 
ทำงเขำ้โรงเรยีนเกตมุฯ (ประตู ๑)  

เพื่อก่อสรำ้ง 
รำงระบำยน ้ำ คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล. ขนำด Ø ๐.๔๐ 
เมตร ลกึ ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๖๐.๐๐ 
เมตร จ ำนวน  
๑ แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๒๑๐,๐๐๐          
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 
 

 
๑๑๙ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 22.โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกคลองสุนัขหอนถงึ 
บำ้นนำยยิม้  ปำนมจัฉำ  

เพื่อก่อสรำ้งรำง 
ระบำยน ้ำ คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล.ขนำด Ø ๐.๕๐ 
เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๘๐ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๘๐.๐๐ เมตร  
จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - ๓๔๐,๐๐๐          
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 23. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ภำยในหมูบ่ำ้น หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั  
บรเิวณถนนเกตมุ ซอย ๗ เริม่จำกถนน 
วดับณัฑรูสงิหถ์งึบำ้นนำงนงนุช  มอญใต ้

เพื่อก่อสรำ้งรำง 
ระบำยน ้ำ คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๐.๔๐ เมตร 
ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร  
ระยะทำงยำว ๓๕๐.๐๐ 
เมตร จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

- - ๑,๒๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 24. โครงกำรขยำยไหล่ทำงพรอ้มรำง
ระบำยน ้ำ และตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
บรเิวณถนนสำยวดับณัฑรูสงิห ์ซอย
สหกำรเครื่องเยน็ หมู่ที ่๖  

เพื่อขยำยไหล่ทำง 
พรอ้มรำงระบำยน ้ำ  
และตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ หมู่ที ่๖ 

โดยขยำยไหล่ทำง คสล. 
ขนำดกวำ้งขำ้งละ ๑.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว  ๒๕๐ ม. 
พรอ้มตดิตัง้ ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ตลอดสำย ตำม
แบบกำรไฟฟ้ำฯ ก ำหนด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

-  - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

กองช่ำง 

 25. โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ คสล.
พรอ้มบ่อพกั หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโทรดั  
เริม่จำกบรเิวณทีด่นินำยสมบตั ิสนเลก็  
ถงึแพรกสำธำรณะ  

เพื่อก่อสรำ้งท่อระบำย
น ้ำ คสล.พรอ้มบ่อพกั  

โดยก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ 
คสล.ขนำด ๑.๐๐ เมตร 
พรอ้มบ่อพกัระยะทำงยำว
รวม ๕๙.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

 -  -  - ๗๐๘,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
น ้ำบำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 
๑๒๐ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๗           

 26. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำงชว้น  
บุญม ีถงึแพรกสำธำรณะโรงเรยีน 
เมอืงสมุทรสำคร 

เพื่อก่อสรำ้ง 
รำงระบำยน ้ำ คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๐.๕๐ 
ม. ระยะทำงยำว 
๑๐๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทึก่ ำหนด 

- - ๔๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 27. โครงกำรก่อสรำ้งประตูระบำยน ้ำ  
คสล.ป้องกนัน ้ำท่วมในหมู่บำ้นหมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั บรเิวณทีด่นินำยยม   
มุกดำเวช 

เพื่อก่อสรำ้งประต ู
ระบำยน ้ำ คสล.
จ ำนวน ๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งประตูกนัน ้ำ
ขนำดกวำ้ง ๑.๕๐ 
เมตร พรอ้มประตูปิด-
เปิด   ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อเกบ็น ้ำ
ไวใ้ชใ้น
หน้ำแลง้ 

กองช่ำง 

 28. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.  
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๗ ต ำบล 
บำงโทรดั  เริม่บรเิวณแยกปรวิำส
กรรมถงึทำงรถไฟ 

เพื่อวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำดØ ๐.๖๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๑๗๐.๐๐ 
ม. จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทึก่ ำหนด 

- - ๗๑๔,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 29. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
เลยีบทำงรถไฟ  หมู่ที ่๗  ต.บำงโทรดั 
เริม่จำกบำ้นนำยส ำรำญ  มเีอีย่ม หมู่ที ่
๕   
ถงึสะพำนด ำ (คลองบำงโทรดั) หมู่ที ่๗   

เพื่อก่อสรำ้ง 
รำงระบำยน ้ำ คสล.  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล. ขนำดปำกรำง
กวำ้ง ๐.๔๐ ม. ลกึเฉลีย่ 
๐.๕๐ ม. ระยะทำงยำว 
๐๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

๑๒๑ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๓0.  โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. สำธำรณะ หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั 
เริม่จำกบรเิวณ บ้ำนนำยเพชร สกุลลี ้
ถงึบำ้น 
นำยเวยีงฯ 

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล. ขนำดØ ๐.๕๐ 
ม. ลกึ ๐.๕๐ ม. ยำว 
๙๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ 
แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - - ๓๗๘,๐๐๐          
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๓1.  โครงกำรก่อสรำ้งท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. แพรกสำธำรณะบรเิวณบำ้น 
นำงวรรณำ  ด ำรกิลำ้  หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งท่อ
ลอดเหลีย่ม คสล. 
จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. ขนำด Ø ๒.๐๐ ม. 
สงู ๒.๐๐ ม. ยำว ๔.๐๐ ม. 
จ ำนวน  ๑  แห่ง  ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐          
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๓2. โครงกำรก่อสรำ้งท่อลอดเหลีย่ม คสล.  
 หมู่ที ่๗  ต.บำงโทรดั  บรเิวณทีด่นินำยส ี มี
น้อย 

เพื่อก่อสรำ้งท่อลอด
เหลีย่ม คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. ขนำด Ø ๒.๑๐ ม. 
ยำว ๕๐๐.๐๐ ม. จ ำนวน   
๑  แห่ง  ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๓๒๐,๐๐๐          
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๓3.โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
หมู่ที ่๗ ต.บำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำยบุญ
ชู ม่วงจบีถงึคลองบำงกระสำป  

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด ๐.๔๐ เมตร  
ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๘๓.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๕๘๙,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวนครวัเรอืน
มทีีร่ะบำยน ้ำ 

เพื่อระบำยน ้ำ
และลดปัญหำ
น ้ำท่วมขงั 

กองช่ำง 

 34.โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. เลยีบทำงรถไฟ หมู่ที ่๗  
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกบำ้น นำงลออ  
ศรกี ำเนดิ ถงึสะพำนขำ้มทำงรถไฟ  

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล.ขนำดกวำ้ง ๐.๔๐ 
เมตร ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๔๐๐.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๑,๒๘๘,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนมทีี่
ระบำยน ้ำ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

๑๒๒ 
 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 35.โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.  
หมู่ที ่๗ ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณบำ้นนำย
เทพำย รอดดำรำ 
 

เพื่อวำงท่อระบำย
น ้ำ คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด ๑.๐๐ เมตร 
พรอ้มบ่อพกั ระยะทำง
ยำว ๒๖.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - -  - ๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนมทีี่
ระบำยน ้ำ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่๘ 
36.  โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. 
หมู่ที ่๘  ต.บำงโทรดั    
 

 
เพื่อวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. จ ำนวน  
๕ แห่ง 

 
ท่อลอดเหลีย่ม คสล. 
หมู่ที ่๘  ต.บำงโทรดั    
ขนำด Ø ๑.๐๐ ม. 
จ ำนวน  ๕  แห่ง ดงันี้ 
๑. นำยสมพงษ์ น ้ำ
พระทยั กบันำยชติ  
เพยีรทรพัย ์จ ำนวน ๒ 
แห่ง 
๒. นำยชติ เพยีรทรพัย ์
กบันำยอร่ำม คณุำบุตร 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
๓. นำงชมพ ู 
 มน้ีอย กบัทีส่ำธำรณะ  
จ ำนวน ๒ แห่ง  ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
๑๕๐,๐๐๐          
อบต. 

 
- 

 
- 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

 
กองช่ำง 

 37. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 
ต่อจำกโครงกำรเดมิ หมู่ที ่๘  ต.บำงโท
รดั เริม่บรเิวณบำ้นนำยยงยุทธ  ใคร
สมุทร ถงึบรเิวณบำ้นนำยนคิม ใคร
สุวรรณ์ 

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล. ขนำด Ø ๐.๔๐ 
ม. ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ ม. 
ระยะทำง ยำว ๑๕๐.๐๐ 
ม. ตำมแบบแปลนที ่
อบต. ก ำหนด 

- - ๓๘๗,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

๑๒๓ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 38. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล.ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๘  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ ซอย
เจรญิทรพัย ์ถงึบำ้นนำยยงยุทธ ใคร
สมุทร 

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด Ø ๐.๔๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๕๐.๐๐ ม.  
ลกึเฉลีย่ ๐.๖๐ ม. 
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนที ่อบต.
ก ำหนด 

- - - - ๑๗๕,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 39.โครงกำรซ่อมแซมฝำรำงระบำยน ้ำ 
คสล. หมู่ที ่๘ ต ำบลบำงโทรดั ซอย
เจรญิทรพัย ์

เพื่อซ่อมแซมฝำรำง
ระบำยน ้ำ จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยซอ่มแซมฝำรำง
ระบำยน ้ำ คสล.ขนำด
กวำ้ง ๐.๕๐ เมตร ยำว 
๑๕๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวน
ครวัเรอืนมทีี่
ระบำยน ้ำ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 ๔0.โครงกำรซ่อมแซมฝำรำงระบำย
น ้ำ คสล. หมู่ที ่๘ ต ำบลบำงโทรดั 
ซอยแสวงสุขใจ  

เพื่อซ่อมแซมฝำ
รำงระบำยน ้ำ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยซ่อมแซมฝำรำง
ระบำยน ้ำ คสล.     
ขนำดกวำ้ง ๐.๓๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๗๑.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 - - - - ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
ประโยชน์ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 41.โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. หมู่ที ่๘  ต ำบลบำงโทรดั   
บรเิวณซอยเจรญิทรพัย ์
ต่อจำกรำงระบำยน ้ำ คสล.เดมิ  

เพื่อก่อสรำ้งรำง
ระบำยน ้ำ คสล. 

โดยก่อสรำ้งรำงระบำย
น ้ำ คสล. ขนำดปำกรำง
กวำ้ง ๐๔๐ เมตร ลกึ
เฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๕.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  - - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

๑๒๔ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๑๐ 
42. โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. ขำ้งถนนสำยวดับำงพลเีลยีบ
คลองสุนัขหอน หมู่ที ่ ๑๐ 

 
เพื่อใหม้รีะบบ
กำรระบำยน ้ำทีม่ ี
ประสทิธภิำพ 

 
สรำ้งรำงระบำยน ้ำ  
ขนำดปำกรำงกวำ้ง  
๐.๕๐ ม. ลกึเฉลีย่  
๐.๕๐ ม.  ยำว 
๓๙๘.๐๐ ม. ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑,๓๙๐,๐๐๐          

อบต. 

 
ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
เพื่อ
ระบำยน ้ำ
และลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

 
กองช่ำง/
อบจ./
ส.ส./งบ
พฒันำ
จงัหวดั 

 43. โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ้ำ
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๑๐ บรเิวณถนน 
คสล.ทำงเขำ้วดับำงพล ี

เพื่อใหม้รีะบบกำร
ระบำยน ้ำทีม่ี
ประสทิธภิำพ 

โดยวำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำด ø ๑.๐๐ 
ม. ยำว ๘๘๐.๐๐ ม. 
พรอ้มบ่อพกั 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๔,๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง/อบจ. 
/ งบพฒันำ
จงัหวดั 

 44.โครงกำรก่อสรำ้งประตูระบำยน ้ำ
คลองกลำง หมู่ที ่๑๐ ต ำบลบำงโทรดั 
เชื่อมต่อต ำบลกำหลง  

เพื่อก่อสรำ้งประตู
ระบำยน ้ำคลอง
กลำง 

รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. ขดุลอกคลองสาธารณะ ในเขตพื้นท่ีต าบล 
บางโทรดั 
หมู่ที ่๑ 
๑. ขดุลอกคลองซื่อ หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกคลองซื่อถงึคลองตำจนี 

 
 
 
เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

 
 
 
โดยขุดลอก ขนำดกวำ้ง 
๔.๐๐ ม. ลกึจำกดนิเดมิ 
๑.๐๐ ม. ระยะทำงยำว  
๑,๕๐๐.๐๐  ม. ปรมิำณ 
ดนิขุดไม่น้อยกวำ่ 
๔,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. 
รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
 
 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
 
 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒. ขดุลอกคลองบำงกะพง  หมู่ที ่๑  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกคลองท่ำแรง้  
ถงึทีด่นิศูนยพ์ฒันำทีด่นิ 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขุดลอกหน้ำเลน 
 ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ ม.  
ระยะทำงยำว ๑,๐๐๐ ม. ปรมิำณ
ดนิขุด ๓,๐๐๐ ลบ.ม. ตำมแบบ 
อบต.ก ำหนด 

- 
 

- 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๓. ขดุลอกคลองศำลำ หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกบรเิวณบำ้นนำงเพยีร ออกประทมุ 
ถงึบรเิวณบำ้น นำยผึง้  มะขำมหอม  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขุดลอกหน้ำเลนกวำ้ง ๔.๐๐ 
ม. กน้คลองกวำ้ง ๑๒.๐๐ ม. ยำว 
๑,๐๐๐ ม. ลกึเฉลีย่ ๑.๐๐ ม.  
ปรมิำณดนิทีขุ่ด ๓,๐๐๐ ลบ.ม.  
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- 
 

- 
 

- - 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๓ 
๔. ขดุลอกคลองตำจนี  เริม่จำกคลองซือ่  
ถงึถนนยกกระบตัรหลกัสี ่
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

 
โดยท ำกำรขุดลอกคลอง ขนำด
กวำ้ง  
๓.๐๐ ม. ลกึ ๑.๐๐ ม. ระยะทำง
ยำว ๘๐๐๐ ม.   
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

 
- 

 
- 
 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

๑๒๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๕. ขดุลอกคลองเลยีบถนนทำงเขำ้ 
ศูนยพ์ฒันำทีด่นิ เริม่จำกบรเิวณหมู่บำ้น
สำยทพิย ์ถงึบำ้นนำยรอด นำมศริ ิ

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกคลองขนำดกวำ้ง 
๓.๐๐ ม. ระยะทำงยำว 
๘๐๐ ม. ลกึ ๑.๐๐ ม.  
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 
 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๖. ขดุลอกคลองกลำง  หมู่ที่ ๓  
ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำกถนนพระรำม ๒  
ถงึบรเิวณบ้ำนนำยวเิชยีร แสงไข่ 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกหน้ำเลนกวำ้ง 
๔.๐๐ ม. ระยะทำงยำว 
๑,๐๐๐ ม. กน้คลองกวำ้ง 
๒.๐๐ ม. ปรมิำณดนิทีข่ดุ 
๔,๕๐๐ ลบ.ม. ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๗. ขดุลอกคลองตำจนี เริม่จำกบรเิวณ 
ศูนยพ์ฒันำทีด่นิถงึคลองซื่อ 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกหน้ำเลนกวำ้ง ๓.๐๐ 
เมตร ลกึเฉลีย่  
๑.๐๐ เมตร ระยะทำง 
ยำว ๑,๕๐๐.๐๐  
เมตร ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๘. ขุดลอกคลองเลยีบถนนเอกชยั หมู่ที่ ๓ 
เริม่จำกสุดเขตต ำบลบำงโทรดัถงึคลองตำ
จนี 
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกหน้ำเลนกวำ้ง  
๒.๕๐  เมตร ลกึเฉลีย่  
๑.๐๐ เมตร ระยะทำง 
ยำว ๒,๐๐๐.๐๐เมตร  
ตำมแบบ  อบต.ก ำหนด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 
 
 

๑๒๗ 



 
 

ท่ี 
 

โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๙. ขดุลอกคลองซื่อ เริม่จำกแยก 
คลองซื่อ บำ้นนำยสนม รอดบุญเกดิ  
ถงึประตูกัน้น ้ำเคม็  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขุดหน้ำเลนกวำ้ง  
๔.๐๐ เมตร กน้คลอง 
กวำ้ง ๒.๐๐ เมตร ระยะทำงยำว 
๒,๐๐๐ เมตร ปรมิำณ 
ดนิขุด ๖,๐๐๐ลบ.เมตร  
ตำมแบบ  อบต.ก ำหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑๐. ขดุลอกคลองตำจนี หมู่ที ่๓  
เริม่จำกถนนยกกระบตัร-หลกัสี ่ 
ถงึศูนยพ์ฒันำทีด่นิ   

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขุดลอกคลอง ขนำดกวำ้ง  
๓.๐๐  เมตร ลกึจำกผวิดนิ 
เดมิ ๑.๐๐ เมตร ยำว ๑,๐๐๐ 
เมตร  รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑๑. ขดุลอกคลองววัเชื่อมตอ่คลองกลำง 
หมู่ที ่๓ ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขุดลอก 
คลองขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ เมตร  
ลกึจำกดนิเดมิเฉลีย่ ๑.๐๐  
เมตร ระยะทำงยำว ๑,๕๐๐.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๔ 
๑๒. ขดุลอกคลองบำงฝ้ำย หมู่ที ่๔ 

 
เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

 
โดยขดุลอกคลองขนำดกวำ้ง  
 ๓.๐๐ ม. ยำว ๓,๐๐๐.๐๐ ม. 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที ่
ก ำหนด  

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑๓. ขดุลอกคลองบำงยีส่อ หมู่ที ่๔  
ต.บำงโทรดั 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

 โดยท ำกำรขดุลอกคลองกวำ้ง  
๓.๐๐ ม. ระยะทำงยำว 
๑,๐๐๐ ม. รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

๑๒๘ 



 
 

 
 

โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
 

หมู่ที ่๖ 
๑๔. ขดุลอกคลองบำงกระชบัเก่ำ  
หมู่ที ่๖ เริม่จำกบรเิวณหน้ำโรงเรยีน
เกตุมฯ ถงึคลองเกตุมฯ  
 

 
เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

 
โดยขดุลอกคลอง  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม.  
ลกึจำกผวิดนิเดมิ ๑.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๔๐.๐๐ ม.  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑๕. ขดุลอกคลองบำงกระชบั หมู่ที ่๖  
เริม่จำกบรเิวณคลองสุนัขหอน 
ถงึ อบต.บำงโทรดั  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกคลอง ขนำดกวำ้ง  
๓.๐๐ ม.  กน้คลองกวำ้ง 
 ๑.๐๐ ม. ลกึจำกหน้ำเลนเดมิ  
๑.๐๐ ม. ระยะทำงยำว  
๑,๐๐๐.๐๐ ม. ตำมแบบ  
อบต. ก ำหนด 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๗           

 ๑๖. ขดุลอกคลองบำงกระสำป  
หมู่ที ่๗ เริม่จำกปำกคลองบรเิวณ 
สะพำน คสล. ขำ้มคลองนำเกลอื   
ถงึปลำยคลอง  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกคลอง ขนำดกวำ้ง  
๓.๐๐  ม. กน้คลองกวำ้ง  
๑.๐๐ ม. ระยะทำงยำว 
๒,๕๐๐.๐๐ ม. 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑๗. ขดุลอกคลองบำงโทรดั เริม่จำก
คลองสุนัขหอน  หมู่ที ่๗  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

ขดุลอกคลองขนำดปำกคลอง 
กวำ้ง ๖.๐๐ ม. 
ลกึ ๑.๐๐ ม. ระยะทำง 
ยำว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 
๑๒๙ 



 
 

 
 

โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๙ 
๑๘.ขดุลอกคลองสำธำรณะ 
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๙  

 
เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

 
ขดุลอกคลอง  
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑๙. ขดุลอกคลองสำธำรณะ  
หมู่ที ่๙ เริม่จำกคลองสุนัข 
หอน บรเิวณบำ้นนำยวอน  
ถงึบรเิวณทีด่นินำงลดัดำ พุ่มพวง  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขดุลอกหน้ำเลนกวำ้ง  
๓.๐๐ เมตร ระยะทำงยำว 
๖๐๐ เมตร กน้คลอง กวำ้ง 
๑.๕๐ เมตร ปรมิำณดนิขดุ 
๑,๓๕๐ ลบ.เมตร ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๑๐           
 ๒๐. ขดุลอกคลองกลำง  

เริม่จำกคลองสุนัขหอน 
ถงึถนนพระรำม ๒ หมู่ที ่๑๐  
 

เพื่อกำรระบำยน ้ำ
และอนุรกัษส์ตัว์
น ้ำและใชเ้พือ่
กำรเกษตร 

โดยขดุลอกหน้ำเลน  
กวำ้ง  ๓.๐๐  เมตร  
ยำว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร  
ปรมิำณดนิขดุ  
๓,๓๗๕.๐๐ ลบ.เมตร   
ตำมแบบ  อบต.ก ำหนด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 
 
 
 
 

๑๓๐ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕. โครงการขดุลอกแพรกสาธารณะ  
ในเขตพื้นท่ีต าบลบางโทรดั 
หมู่ที ่๑ 
๑. ขดุลอกแพรกสำธำรณะ หมู่ที ่๑  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบ้ำนนำงสงวน  
ผวิงำม ถงึโรงงำนนิวไลทไ์ทยเซลำ
มคิ 

 
 
 
เพื่อปรบั
สภำพแวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ

 
 
 
โดยขดุลอกแพรกสำธำรณะ  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๗๐๐ ม.  
ลกึจำกผวิ ดนิเดมิ ๑.๐๐ ม.  
ปรมิำณดนิทีข่ดุไม่น้อยกว่ำ  
๑,๕๗๕.๐๐ ลบ.เมตร  
พรอ้มตกแต่งดนิ  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 

 
 
 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนิน 
กำรแลว้
เสรจ็ 

 
 
 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
 
 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒. ขดุลอกรอ่งน ้ำเลยีบถนนเอกชยั  
หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั 
 

เพื่อปรบั
สภำพแวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ

โดยขดุลอกแพรกสำธำรณะ  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

- - - 100,000 
อบต. 

- จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 3. โครงกำรขดุลอกแพรกสำธำรณะ  
หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณบ้ำน 
นำงสำหร่ำย หร่ำยมณี  

เพื่ออนุรกัษ์ธรรมชำต ิ
และใชใ้นกำรภำค
กำรเกษตร 

โดยขดุลอกแพรกสำธำรณะ 
ระยะทำงยำว ๖๑๐.๐๐ 
 เมตร รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 -  - จ ำนวนพืน้ที่
ในกำร
ระบำยน ้ำ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่3           
 4. โครงกำรขดุลอกแพรกสำธำรณะ 

ขดุลอกรอ่งน ้ำเลยีบถนนเอกชยั  
หมู่ที ่๓ ต ำบลบำงโทรดั  

๑.เพื่อปรบัสภำพ
สิง่แวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ
๒.แกไ้ขปัญหำน ้ำเน่ำ
เสยี 

ขดุลอกรอ่งน ้ำเลยีบถนน 
เอกชยั หมู่ที ่๓ (ตัง้แตต่ดิ 
เขตต ำบลกำหลงถงึ 
คลองตำจนี) ตำมแบบ 
อบต. บำงโทรดัก ำหนด
ระยะทำง ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร  

 ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - โครงกำร
แลว้เสรจ็
ตำม
เป้ำหมำย 

๑.น ้ำระบำย
ไดด้ ี
๒.ลดปัญหำ
น ้ำเน่ำเสยี 

กอง
สำธำรณะ
สุขและ

สิง่แวดลอ้ม 

๑๓๑ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๔ 
5. ขดุลอกร่องระบำยน ้ำเลยีบถนน 
คสล. ซอยจวนศริ ิหมู่ที ่๔  
ต.บำงโทรดั  
 

 
เพื่อปรบั
สภำพแวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ

 
โดยขดุลอกร่องระบำยน ้ำกวำ้ง 
๒.๐๐ เมตร ระยะทำงยำว  
๓๕๐.๐๐ เมตร ตำมแบบ  
อบต.ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๕ 
6. โครงกำรขดุลอกแพรกสำธำรณะ  
หมู่ที ่๕  ต.บำงโทรดั  เริม่จำกบรเิวณ  
ทีด่นินำงสมนกึ ทองมำก ถงึคลอง 
สุนัขหอน  
 

 
เพื่อปรบั
สภำพแวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ

 
โดยขดุลอกหน้ำเลนกวำ้ง  
๑.๕๐ ม. กน้คลองกวำ้ง 
๐.๘๐ ม. ลกึเฉลีย่ ๑.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๔๕๐.๐๐ม.  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 7. โครงกำรขดุลอกแพรกสำธำรณะ  
หมู่ที ่๕  ต.บำงโทรดั เริม่จำกคลอง 
สุนัขหอน ถงึบรเิวณทีด่นิปรวิำส 
 

เพื่อปรบั
สภำพแวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ

โดยขดุลอก 
หน้ำเลนกวำ้ง ๓.๐๐เมตร  
กน้คลองกวำ้ง ๑.๐๐เมตร 
 ลกึเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร  
ระยะทำงยำว  ๓๐๐.๐๐  
เมตร ปรมิำณดนิขดุ 
๖๐๐.๐๐ ลบ.เมตร  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 8. โครงกำรขดุลอกแพรกสำธำรณะ  
หมู่ที ่๕  ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ  
หอถงัน ้ำ คสล. ถงึทีป่รวิำส  
 

เพื่อปรบั
สภำพแวดลอ้มและ
อนุรกัษ์ธรรมชำต ิ

โดยขดุลอกหน้ำ 
เลน กวำ้ง ๒.๐๐ เมตร 
 ลกึ ๑ เมตร ระยะทำงยำว 
๒๐๐.๐๐ เมตร ตำมแบบ 
 อบต.ก ำหนด 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

๑๓๒ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
 9. โครงกำรขดุลอกแพรกสำธำรณะ  

หมู่ที ่๖ ต.บำงโทรดั เริม่จำกบ้ำน 
นำยเอยีง  ดรีอด ถงึบำ้นนำยสุดใจ  
จนัทรเ์หมอืน 

เพื่ออนุรกัษ์
ธรรมชำต ิ และใชใ้น
กำรภำคกำรเกษตร 

โดยขดุลอกล ำรำง  
ขนำดกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร  
ลกึจำกผวิดนิเดมิ ๑.๕๐  
เมตร กน้คลองกวำ้ง 
๒.๐๐ เมตร ระยะทำงยำว 
๔.๐๐ เมตร ปรมิำณดนิ
ขดุไม่น้อยกว่ำ 
๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

- ๖๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - - จ ำนวน
พืน้ทีใ่นกำร
ระบำยน ้ำ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 10. โครงกำรขดุลอกท่อระบำยน ้ำ  
บรเิวณเลยีบถนนวดัเกตุมฯ- 
วดับณัฑรูสงิห ์หมู่ที ่๖  
ต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อขดุลอกทอ่
ระบำยน ้ำ จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยขดุลอกทอ่ระบำย
น ้ำ เริม่บรเิวณถนน
พระรำม ๒ ถงึบรษิทั 
ยนูิตี้ฟูด จ ำกดั 
ระยะทำงยำว 
๑,๑๐๐.๐๐ ม. จ ำนวน 
๑ แห่งรำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได ้

กองช่ำง 

 11. โครงกำรขดุลอกคลองบำง
กระชบัหมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่ออนุรกัษ์ธรรมชำต ิ
และใชใ้นกำรเกษตร 

โดยขดุลอกคลองบำง
กระชบัระยะทำงยำว 
๑,๓๘๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - - จ ำนวน
พืน้ทีใ่นกำร
ระบำยน ้ำ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง 

๑๓๓ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 12. โครงกำรขดุลอกคลองแพรก
สำธำรณะ หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโท
รดั บรเิวณทีด่นินำยเอยีง ดรีอด  
ถงึคลองสุนัขหอน 

เพื่ออนุรกัษ์
ธรรมชำต ิ
และใชใ้นกำรเกษตร 

โดยขดุลอกแพรก
สำธำรณะ ระยะทำง
ยำว ๔๐๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
พืน้ทีใ่นกำร
ระบำยน ้ำ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 13. โครงกำรขดุลอกแพรก
สำธำรณะ หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโท
รดั บรเิวณซอยเกตุ ซอย ๑  

เพื่ออนุรกัษ์ธรรมชำต ิ
และใชใ้นกำรเกษตร 

โดยขุดลอกแพรก
สำธำรณะ ระยะทำงยำว 
๒๒๘.๐๐ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด  

 -  - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 - - จ ำนวน
พืน้ทีใ่นกำร
ระบำยน ้ำ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง 

 14. โครงกำรขดุลอกแพรก
สำธำรณะ หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโท
รดั บรเิวณทีด่นินำยจ ำนง ใคร
สมุทร 

เพื่ออนุรกัษ์ธรรมชำต ิ
และใชใ้นกำรเกษตร 

โดยขดุลอกแพรก
สำธำรณะ ระยะทำง
ยำว ๔๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  - - ๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
พืน้ทีใ่นกำร
ระบำยน ้ำ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

กองช่ำง 

6.  อุดหนุนโครงกำรก ำจดัวชัพชื 
ในคลองแพว้ - ท่ำแรง้ ตลอดปี 

เพื่อเป็นกำรแกไ้ข
ปัญหำผกัตบชวำใน
คลองแพว้-ท่ำแรง้ 
ตลอดปี 

จดัท ำแผนปฏบิตั ิ
กำรแกไ้ขปัญหำ 
คลองท่ำแรง้ในเขตพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

- - - - 1,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

น ้ำสำมำรถ
ระบำยได้
สะดวก 

ส ำนกัปลดั/
กองช่ำง/ 
กอง

สำธำรณสุขฯ 

7. โครงกำรก่อสรำ้งศำลำพกั 
ผูโ้ดยสำรในเขตพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั  
  

เพื่อก่อสรำ้งศำลำ
พกัผูโ้ดยสำร ในเขต
พืน้ที ่
ต ำบลบำงโทรดั  

โดยก่อสรำ้งศำลำพกั
ผูโ้ดยสำรในเขตพืน้ที ่
ต ำบลบำงโทรดั ขนำด 
กวำ้ง ๒.๐๐ เมตร  
ยำว ๔.๐๐ เมตร พืน้ที ่
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบ 
แปลนทีก่ ำหนด 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

จ ำนวน
ศำลำที่
ก่อสรำ้งแลว้
เสรจ็ 

ศำลำทีพ่กั 
ในกำรรอ 
รถโดยสำร 
ประจ ำทำง 

กองช่ำง 

  
๑๓๔ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

8. เข่ือน           
 หมู่ที ่๒ 

๑. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
เลยีบคลองสุนัขหอน หมู่ที ่๒ ต.บำง
โทรดั เริม่จำกบำ้นนำงลออ นักรบ ถงึ
บรเิวณบำ้นนำยส ำรำญ ไชยศกัดิ ์

 
เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
หมู่ที ่๒ ต.บำงโทรดั  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง  
๐.๔๐ ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. 
ระยะทำงยำว ๒๓๐.๐๐ 
 ม. จ ำนวน ๑ แห่ง  
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
๔,๑๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

 
- 

 
- 

  
- 

 
จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ
กำร
พงัทลำย
ของดนิ 

 
กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 2. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
เลยีบคลองสุนัขหอน หมู่ที ่๒  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบ้ำนผูใ้หญ่เกตุ   
ถมประสำร ถงึบำ้นนำยปรชีำ แยม้
บุญม ี

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
หมู่ที ่๒ ต.บำงโทรดั  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง  
๐.๔๐ ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. 
ระยะทำงยำว ๕๐๐.๐๐ ม. 
จ ำนวน ๑ แห่ง รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ
กำร
พงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั/
ประสำน

แผนอ ำเภอ
เมอืงฯ 

 3. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
เลยีบคลองสุนัขหอน  หมู่ที ่๒  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณนำย
ส ำรำญ 
 ไชยศกัดิ ์ ถงึบำ้นนำยหสั ปรยีงค ์

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่น กวำ้ง  
๐.๔๐ ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. 
ระยะทำงยำว ๔๐๐.๐๐  
ม. จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ
กำร
พงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 
 

๑๓๕ 



 
 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๓           
 ๔. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 

ป้องกนัดนิพงั หมู่ ๓ ต.บำงโทรดั  
บรเิวณโรงงำนธูปถงึบำ้นนำยมุนี 
เลำ้เกรจ็ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่น กวำ้ง  
๐.๓๐ ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. ระยะทำงยำว  
๕๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ แห่ง ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนัน ้ำ
ท่วมและกำร
พงัทลำยของ
ดนิ 

กองช่ำง 

 ๕. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
กนัดนิพงัเลยีบคลองตำจนี  
หมู่ที ่๓ ต.บำงโทรดั บรเิวณ 
บำ้นนำยละมำด  เลำ้เกรจ็  

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น  
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่น กวำ้ง  
๐.๓๐ ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. ระยะทำง
ยำว ๒๐ ม. จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนัน ้ำ
ท่วมและกำร
พงัทลำยของ
ดนิ 

กองช่ำง 

 ๖. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
กนัดนิพงัเลยีบคลองตำจนี หมู่ที ่๓  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกยกกระบตัร-หลกัสี ่
ถงึหมู่บำ้นเศรษฐศริ ิ

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่น กวำ้ง ๐.๓๐  
ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. ระยะทำงยำว 
๕๓๐.๐๐ ม. จ ำนวน ๑ แห่ง 
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - - ๓,๔๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั 
น ้ำท่วมและ
กำรพงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง 

 ๗. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
กนัดนิเลยีบถนนทำงหลวงยกกระบตัร  
หมู่ที ่๓ ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
กนัดนิ  เลยีบถนนทำงหลวง
ยกกระบตัรหลกัสี่ เริม่จำก 
ถนนพระรำม ๒   ถงึสะพำน คสล.
เชื่อมต่อถนนเอกชยั 
สำยเก่ำ เลยีบร่องน ้ำเขต 
ทำงหลวงหลกัสำม - คลอง
ยกกระบตัร ระยะทำงยำว 
๑,๑๑๗.๐๐ เมตร ตำมแบบ   แปลน
ทีก่ ำหนด  

 - - - - ๑๕,๐๙๘,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
แผนพฒันำ
จงัหวดั 

๑๓๖ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอ
บ 

๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๔           

 ๘. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. เลยีบคลองสุนัขหอน หมู่ที ่๔ 
ต.บำงโทรดั เริม่จำกเขือ่น คสล. 
เดมิ บรเิวณบ้ำนนำยปัญญำ  
เจก็พนัธ ์ 
 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ช่วงแรก  ขนำดสนัเขือ่น    
กวำ้ง ๐.๖๐ ม. ลกึ ๐.๔๐ ม.  
ระยะทำงยำว ๖๕.๐๐ ม.  
จ ำนวน ๑ แห่ง ช่วงที ่๒  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๖๐ เมตร 
ลกึ ๐.๔๐ ม.ระยะทำงยำว   
๖๔.๐๐ เมตรรำยละเอยีดตำม  
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๑,๖๗๒,๐๐๐ 
อบต. 

 
 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั 
น ้ำท่วมและ
กำรพงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง/
ส ำนักงำน
โยธธิกิำร
และผงัเมอืง
จงัหวดัฯ 

 9. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
กนัดนิพงัเลยีบคลองสนุัขหอน  
หมู่ที ่๔ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
บรเิวณวดับำงน ้ำวน ถงึบรเิวณ 
บำ้นนำยสุนิวฒัน์ ปรยีงค ์

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.ขนำด 
สนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๖๐ เมตร 
ลกึ ๐.๒๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๖๘๐.๐๐ เมตร รำยละเอยีด 
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด  

- 
 

- - - ๑๒,๒๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั 
น ้ำท่วมและ
กำรพงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง/
ส ำนักงำน
โยธธิกิำร
และผงัเมอืง
จงัหวดัฯ 

 หมู่ที ่๕           

 ๑0. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
กนัดนิพงั หมู่ ๕ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกแพรกสำธำรณะบำ้น 
นำยปรำโมทย ์ รอดดำรำ   
ถงึคลองสุนัขหอน 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่น กวำ้ง  
๐.๓๐ เมตร ระยะทำงยำว 
๑๐๗.๐๐ เมตร จ ำนวน  
๑ แห่ง ตำมแบบ อบต.  
ก ำหนด 

- - ๔๑๑,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง 

 
 
 

๑๓๗ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑1. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น  
คสล. กนัดนิพงัเลยีบคลอง 
สุนัขหอน หมู่ที่ ๕ ต.บำงโทรดั   
เริม่จำกบำ้นนำงสมบูรณ์   
แสงเอีย่มพึง่พร ถงึบ้ำน 
นำยสมัฤทธิ ์ ด ำข ำ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล.จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง  
๐.๔๐ เมตร ลกึ ๐.๒๕ 
เมตร ระยะทำงยำว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร จ ำนวน  
๑ แห่ง ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด 

- - - ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑2. โครงกำรปักไมไ้ผ่ชะลอคลื่น  
หมู่ที ่๕,๗,๘ ต.บำงโทรดั 

เพื่อปักไมไ้ผ่ชะลอ
คลื่นในพืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั 

โดยปักไมไ้ผ่ชะลอคลืน่ ใน
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั  
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๑3.โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
กนัดนิพงั หมู่ที่ ๕ ต ำบลบำงโทรดั  
เริม่จำกสะพำน คสล.บ้ำนนำยสมศกัดิ ์
รอดดำรำ ถงึบรเิวณบ้ำน 
นำงแวววเิชยีร พรหมฤทธิ ์ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๓๐ 
เมตร หนำ ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๕๓.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด 

 -  -  ๑๘๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ
กำรพงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง 

 1๔.โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.กนัดนิ
พงั หมู่ที ่๕ ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
สะพำน คสล.บ้ำนนำยสมศกัดิ ์ 
รอดดำรำ ถงึบ้ำนนำงแวววเิชยีร  
พรหมฤทธิ ์ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๓๐ 
เมตร หนำ ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๕๓.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน 
ทีก่ ำหนด  

๒๒๕,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ
กำรพงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง 

 
๑๓๘ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๖           

 ๑๕.  โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.
เลยีบคลองเกตมุฯ หมู่ที ่๖  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณบำ้น 
นำยเสน่ห ์ ธนิกกลุ ถงึคอสะพำน
เชื่อมต่อหมู่ที ่๖ กบัหมู่ที ่๑๐ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

ก่อสรำ้งเขือ่น  คสล. ขนำด
สนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๓๐ ม.  
ลกึ ๐.๒๕ ม. ระยะทำงยำว 
๒๐๐.๐๐ ม. ตำมแบบ 
อบต.  ก ำหนด 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนักำร
พงัทลำยของ
ดนิไหล่ถนน 

กองช่ำง/
ประสำน

แผนพฒันำ
จงัหวดั ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๗-
พ.ศ.๒๕๖๐)/
ประสำน 
อบจ.  

(พ.ศ.๒๕๖๐-
พ.ศ.๒๕๖๒) 

 ๑๖. โครงกำรก่อสรำ้งก ำแพง 
กนัดนิ รมิคลองสำธำรณะ พรอ้มพืน้
ทำงเดนิเทำ้ หมู่ที ่๖ 
ต.บำงโทรดั    เริม่บรเิวณถนน 
คสล.ขำ้งวดัเกตมุฯถงึหน้ำทีท่ ำกำร
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งก ำแพง 
กนัดนิ จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งก ำแพงกนัดนิ
พงั ทัง้สองดำ้นขนำดสนั
ก ำแพงกวำ้ง ๐.๒๐ ม.  
ลกึ ๐.๔๐ ม. ระยะทำงยำว 
๒๕๐.๐๐ ม. พรอ้มทำงเดนิ
เทำ้ดำ้นบน   
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

- - - ๑,๒๖๒,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./งบ
พฒันำจงัหวดั 

 หมู่ที ่๗           

 ๑๗. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
เลยีบคลองสุนัขหอน หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั  เริม่จำกบรเิวณ 
คอสะพำนด ำ สดุเขตหมู่ที ่๗ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๔๐ 
เมตร ลกึ ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๖๐๐ ม. ตำม
แบบ อบต.ก ำหนด 

- - ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./งบ
พฒันำจงัหวดั 

 
 
 

๑๓๙ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑๘.  โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.
เลยีบคลองบำงกระสำป หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั เริม่จำกเขือ่น คสล.เดมิ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

ก่อสรำ้งเขือ่น  คสล.  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง  
๐.๓๐ เมตร ลกึ ๐.๒๕ 
 เมตร ระยะทำงยำว 
๓๐๐.๐๐ เมตร  ตำมแบบ  
อบต.  ก ำหนด 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนักำร
พงัทลำย
ของดนิ
ไหล่ถนน 

กองช่ำง 

 ๑๙. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ป้องกนัดนิพงั เลยีบคลองสุนขัหอน 
หมู่ ๗ ต.บำงโทรดั เริม่จำกปำก
คลอง 
นำเกลอื ถงึบำ้นำยวนัเฉลมิ ด ำข ำ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
กนัดนิพงั ขนำดสนัเขือ่น  
กวำ้ง ๐.๔๐ เมตร ลกึ 
 ๐.๒๕ เมตรระยะทำงยำว 
๔๕๐.๐๐ เมตร ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 

- - - - ๖,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิ
รมิชำยฝัง่
พงัทลำย 

ประสำน
แผน อบจ. 

 ปี 
(๒๕๕๗-
๒๕๕๙) 

 ๒๐. โครงกำรก่อสรำ้งก ำแพง 
 คสล.กนัดนิรมิแพรกสำธำรณะ  
พรอ้มประตรูะบำยน ้ำ หมู่ที ่๗  
ต.บำงโทรดั บำ้นนำยยม 
 มุกดำเวช ถงึปำกคลอง 

เพื่อก่อสรำ้งก ำแพง 
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งตอ่จำกของ 
เดมิทัง้สองฝัง่ พรอ้มฝำปิด 
ระยะทำงยำว ๑๐.๐๐  
เมตร ตำมแบบ อบต.  
ก ำหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิ
รมิชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง 

 ๒๑.โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
กนัดนิพงั หมู่ที ่๗ ต ำบลบำงโทรดั  
เริม่จำกบรเิวณบ้ำนนำยพชัรำลยั  
รอดดำรำ ถงึบำ้นนำงแวววเิชยีร  
พรหมฤทธิ ์ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๓๐ 
เมตร หนำ ๐.๒๕ เมตร 
ระยะทำงยำว ๑๕๓.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๕๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ

กำร
พงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง 

 
๑๔๐ 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๘ 
๒๒.โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
เลยีบคลองบำงใหม่  หมู่ที่ ๘   
ต.บำงโทรดั  บรเิวณยุง้เกลอื  
นำยอร่ำม  คุณำบุตร  ถงึนำเกลอื 
นำยชติ  เพยีรทรพัย ์

 
เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

 
โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง  
๐.๖๐ ม. ลกึเฉลีย่  
๐.๒๕ ม. ระยะทำงยำว 
๒๐๐.๐๐ ม. รำยละเอยีด 
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
- 

 
๓,๖๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 
- 

 
- 

 
จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

 
ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

 
กองช่ำง 

 ๒๓. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
เลยีบคลองบำงใหม่ หมู่ที ่๘  
ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง ๐.๖๐ ม.  
หนำ ๐.๒๕ ม. ระยะทำงยำว  
๓๖ ม. ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - ๖๕๓,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒๔. โครงกำรก่อสรำ้งทำงเดนิเท้ำ 
บนเขือ่น คสล.เลยีบคลองสุนัข 
หอน หมู่ที ่๘  ต.บำงโทรดั 

เพื่อก่อสรำ้งทำงเดนิ
เทำ้ จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งทำงเดนิเทำ้  
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ ม. 
ระยะทำงยำว ๒๕๐.๐๐ ม.  
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง 

 ๒๕. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
เลยีบคลองสุนัขหอน หมู่ที ่๘ 
ต.บำงโทรดั เริม่จำกเขือ่น คสล.
เดมิ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง  
๐.๔๐ ม. ลกึ ๐.๒๕ ม. ระยะทำง 
ยำว ๒๐๐.๐๐ ม. รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๒๖.โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่นเลยีบคลอง
สุนัขหอน หมู่ที ่๘ ต ำบลบำงโทรดั 
เริม่จำกเขือ่น คสล.เดมิ บรเิวณบำ้น
นำงทองชุบ น ้ำพระทยั ถงึบรเิวณ
บำ้นนำงเหลอืง รอดดำรำ  

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.ขนำดสนั
เขือ่นกวำ้ง ๐.๔๐ เมตร ลกึ 
๐.๒๕ เมตร ระยะทำงยำว 
๑๒๐.๐๐ เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด  

- - ๒,๖๔๐,๐๐๐ - - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและ
กำรพงัทลำย
ของดนิ 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๒๗.โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล.  
หมู่ที ่๘ ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ
ทีด่นินำยชติ เพยีรทรพัย ์ 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล.รูป
ตวั L ขนำดสนัเขือ่นกวำ้ง 
๐.๖๐ เมตร ระยะทำงยำว 
๒๐๐.๐๐ เมตร รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด  

- - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

เพื่อป้องกนัน ้ำ
ท่วมและกำร
พงัทลำยของ
ดนิ 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๙           
 ๒๘. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่นป้องกนั 

ดนิพงั คสล. เลยีบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที ่๙ ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ 
บำ้นนำยสงวน เรอืนประสำร ถงึบรเิวณ
บำ้นนำงเจยีม   เยน็งำม  

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น
ป้องกนัดนิพงั 
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ระยะทำงยำว ๔๐๐.๐๐ 
 เมตร ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 
 

- - - - ๔,๗๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./
ประสำน

แผนอ ำเภอ
เมอืงฯ./งบ
พฒันำ
จงัหวดั 

 หมู่ที ่๑๐           
 ๒๙. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 

ป้องกนัน ้ำท่วม หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั  
เริม่จำกเขือ่นเดมิ  ถงึบรเิวณทีด่นิ 
นำยมนิ  พงษเ์พง็  

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน  
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
น ้ำท่วม ระยะทำงยำว ๑๖๐.๐๐ 
เมตร ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - - ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ 
ชำยฝัง่พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๓๐. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่นก ำแพง  
กนัดนิ คสล. พงัเลยีบคลองสุนัขหอน  
หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั เริม่จำกบรเิวณ 
หน้ำวดับำงพล ีถงึคลองกลำง 

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น
ก ำแพง กนัดนิ 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยก่อสรำ้งเขือ่น  
คสล.ขนำดสนัเขือ่น 
กวำ้ง ๐.๔๐ เมตร ลกึ  
๐.๒๕ เมตร ระยะควำม 
ยำว ๕๐.๐๐ เมตร  
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

- - - ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๓๑. โครงกำรก่อสรำ้งท่ำเทยีบเรอื  
หมู่ที ่๑๐ ต.บำงโทรดั บรเิวณหน้ำ 
วดับำงพล ี

เพื่อก่อสรำ้งท่ำ 
เทียบเรือ จ ำนวน 
๑ แห่ง 

โดยท ำกำรสรำ้งทุ่นเหลก็ 
ขนำดกวำ้ง ๓.๐๐ เมตร 
 ยำว ๕.๐๐ เมตร  
พรอ้มทำงขึน้ลงตำมแบบ 
อบต.ก ำหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
สะดวกในกำร
สญัจรทำงน ้ำ 

กองช่ำง 

 ๓๒. โครงกำรก่อสรำ้งเขือ่น คสล. 
ป้องกนัน ้ำท่วม หมู่ที ่๑๐  
ต.บำงโทรดั บรเิวณหน้ำวดับำงพล ี 
เลยีบคลองสุนัขหอน  

เพื่อก่อสรำ้งเขือ่น 
คสล. จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

ระยะทำงยำว ๑๖๐.๐๐ 
เมตร ตำมแบบ อบต.  
ก ำหนด 

- - - - ๓,๕๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนัดนิรมิ
ชำยฝัง่
พงัทลำย 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

9. โครงการติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ  
ในพื้นท่ีต าบลบางโทรดั 

เพื่อตดิตัง้โคม
ไฟฟ้ำสำธำรณะ
และตดิตัง้ไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง
สำธำรณะ  
ในพืน้ทีต่ ำบล 
บำงโทรดั 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ  
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

 200,000 
อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

2๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

2๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

2๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
ไดร้บัควำม
ปลอดภยัช่วง
กลำงคนื 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยักำร
คมนำคมช่วง
กลำงคนื 

กองช่ำง 

 หมู่ท่ี 1 
1.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ  
หมู่ที ่๑ ต ำบลบำงโทรดั  
เริม่จำกถนนพระรำม ๒  
ถงึศำลเจำ้พ่อมงคล 

 
เพื่อตดิตัง้โคม
ไฟฟ้ำสำธำรณะ
และตดิตัง้ไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง
สำธำรณะ 

 
โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ระยะทำงยำว  
๑,๔๔๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

  
- 

 
- 

 
๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 

 
- 

 
จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
ไดร้บัควำม
ปลอดภยัช่วง
กลำงคนื 

 
ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยักำร
คมนำคมช่วง
กลำงคนื 

 
กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่3 
2.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
หมู่ที ่3 ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
บรเิวณหน้ำโรงงำนไอซซี ีถงึสุด
เขต อบต.บำงโทรดั   
 

 
เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะและตดิตัง้
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
สำธำรณะ  

 
โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

 
ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยักำร
คมนำคมช่วง
กลำงคนื 

 
กองช่ำง/
ส ำนักปลดั 

 3.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
หมู่ที ่3 ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก
ถนนเอกชยัเชื่อมต่อต ำบลกำหลง 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยักำร
คมนำคมช่วง
กลำงคนื 

กองช่ำง/
ส ำนักปลดั 

 4.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
หมู่ที ่3 ต ำบลบำงโทรดั เริม่จำก 
บำ้นนำงบุชกร รตันมงคล ถงึ
บำ้นนำยวบิูลย ์พวงกจิจำ 
(พระรำม ๒) 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

๑๐๐,๐๐๐  
อบต. 

- - -  จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยักำร
คมนำคมช่วง
กลำงคนื 

กองช่ำง/
ส ำนักปลดั 

 หมู่ที ่4           
 5.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 

หมู่ที ่๔ ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ
ถนนทำงเขำ้วดับำงน ้ำวน 
ช่วงถนนพระรำม ๒  
ถงึวดับำงน ้ำวน 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

-  - จ ำนวน
ครวัเรอืนทีม่ี
ไฟฟ้ำ
สำธำรณะใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั 
และป้องกนั
ลงิรือ้ท ำลำย
สำยไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
 6.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 

หมู่ที ่6 ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณ
โรงเรยีนวดัเกตุมดฯี 
 
 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
มไีฟฟ้ำ
สำธำรณะใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั 
และป้องกนั
ลงิรือ้
ท ำลำย
สำยไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 

 7.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
หมู่ที ่6 ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณหน้ำ
โรงเรยีนวดัเกตุมฯ ถงึสะพำน  
คสล. ขำ้มคลองสุนัขหอน 
 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และตดิตัง้
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
สำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนทีม่ี
ไฟฟ้ำ
สำธำรณะใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั 
และป้องกนั
ลงิรือ้ท ำลำย
สำยไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 

 8.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยอ์ำคำรส ำนักงำน
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงโท
รดั 

เพื่อใหร้ะบบไฟฟ้ำมี
ประสทิธภิำพกบั 
กำรใชง้ำน 

โดยไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยอ์ำคำร
ส ำนักงำน 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จ ำนวน
ขนำดพืน้ที่
ไดร้บัแสง
สว่ำง 

เพื่อประหยดั
พลงังำนและ
ใหแ้สงสวำ่ง
บรกิำร
ประชำชน 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่8           
 9.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสวำ่ง

สำธำรณะ เลยีบคลองบำงใหม่  
หมู่ที ่๘  ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และตดิตัง้
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
สำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
สำธำรณะ ระยะทำงยำว 
๑,๑๐๐.๐๐ เมตร 
รำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนด 

 - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

-  - - จ ำนวน
ครวัเรอืนทมีี
ไฟฟ้ำ
สำธำรณะใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั
กำร
คมนำคม
ช่วงกลำงคนื 

กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 หมู่ที ่๙           
 10.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำ

สำธำรณะ 
หมู่ที ่9 ต ำบลบำงโทรดั 
เริม่จำกบำ้นนำยชวน ทองอุดม  
ถงึบำ้นนำงทรวง โหไ้มพุ้่ม 
 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - - - จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
มไีฟฟ้ำ
สำธำรณะ
ใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั 
และป้องกนั
ลงิรือ้
ท ำลำย
สำยไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 

 11.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ 
หมู่ที ่9 ต ำบลบำงโทรดั 
เริม่จำกทีด่นินำยแถม เจิน้สว่ำง  
ถงึสุดเขตต ำบลบำงโทรดั 
 

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- - - จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
มไีฟฟ้ำ
สำธำรณะ
ใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั 
และป้องกนั
ลงิรือ้
ท ำลำย
สำยไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 

 หมู่ที ่10           
 ๑2.โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำ

สำธำรณะหมู่ที ่10 ต ำบลบำงโท
รดั 
เริม่จำกบำ้นนำยจง ตรยีงค ์  
ถงึบรเิวณบำ้นนำยเสรมิ เกรยีง
ยงค ์

เพื่อตดิตัง้โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ และ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงสำธำรณะ 

โดยตดิตัง้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
มไีฟฟ้ำ
สำธำรณะ
ใช ้

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยั 
และป้องกนั
ลงิรือ้
ท ำลำย
สำยไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10. โครงการติดตัง้สญัญาณไฟ
กระพริบ 
ตามถนนแยกภายในหมู่บ้าน  
ในพื้นท่ีต าบลบางโทรดั  

เพื่อตดิตัง้สญัญำณไฟ
กระพรบิตำมถนนแยก 
ภำยในหมู่บำ้นในพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั 

ตดิตัง้สญัญำณไฟกระพรบิ 
ตำมถนนแยกภำยใน 
หมู่บำ้น ดงันี้ 
หมู่ที ่๑  
หมู่ที ่๒ 
หมู่ที ่๓ 
หมู่ที ่๔ 
หมู่ที ่๕ 
หมู่ที ่๖ 
หมู่ที ่๗ 
หมู่ที ่๘ 
หมู่ที ่๙ 
หมู่ที ่๑๐ 
(รำยละเอยีดตำมแบบที่
ก ำหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ไดร้บัควำม
ปลอดภยัใน
ชวีติ/
ทรพัยส์นิ 

กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

11. โครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ในพื้นท่ีต าบลบางโท
รดั 

เพื่อวำงท่อเมนประปำ
หมู่บำ้น ในพืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั 

วำงท่อเมนประปำหมู่บำ้น 
ในพืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั  
ดงันี้ 
หมู่ที ่๑  
หมู่ที ่๒ 
หมู่ที ่๓ 
หมู่ที ่๔ 
หมู่ที ่๕ 
หมู่ที ่๖ 
หมู่ที ่๗ 
หมู่ที ่๘ 
หมู่ที ่๙ 
หมู่ที ่๑๐ 
(รำยละเอยีดตำมแบบที่
ก ำหนด) 

5๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณ
อย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 1.โครงกำรวำงท่อเมนน ้ำประปำ
หมู่บำ้น บรเิวณถนนบำ้นบำง
สะแก หมู่ที ่๑ ต.บำงโทรดั 

เพื่อเปลีย่นท่อเมนส่ง
น ้ำประปำ หมู่ที ่๑  
จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

โดยวำงท่อเมนน ้ำพวีซี ี
ขนำด ๓ นิ้ว ชนิด ๘.๕ 
พรอ้มอุปกรณ์ ระยะทำง
ยำวรวม ๑,๒๘๐ เมตร  
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
ทีก่ ำหนด 

- ๓๔๘,๐๐๐ 
อบต. 

- - - จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
มนี ้ำประปำ
ใช ้

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 2.โครงกำรวำงท่อเมนน ้ำประปำ
ภำยในหมู่บำ้น หมู่ที ่๑ ต ำบล 
บำงโทรดั เริม่ตัง้แต่วดัคลองซื่อ 
ถงึบำ้นนำงชอ้ย อมรลกัษณ์ปรชีำ  

เพื่อวำงท่อเมน
น ้ำประปำ จ ำนวน ๑ 
แห่ง 

โดยวำงท่อเมนน ้ำพวีซิ ี
ขนำด ๓ นิ้ว ขนิด ๑๓.๕ 
พรอ้มอุปกรณ์ ระยะทำง
ยำวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ 
เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๓๙๙,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อระบำย
น ้ำและลด
ปัญหำน ้ำ
ท่วมขงั 

กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๒.โครงการวางท่อเมนน้ำประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๖ ตำบล 
บางโทรัด เริม่จากบริเวณหอถังส่งน้ำ
บริเวณบ้านนางมกุดา รอดดารา 

เพื่อวางท่อเมนน้ำประปา
ภายในหมู่บ้าน  

โดยวางทอ่พีวีซีขนาด ๓ นิว้ 
พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กำหนด 

 - - - - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จำนวน
ครัวเรือนที่ใช้
น้ำบาดาล 

มีระบบ
ประปาใช้งาน
เพื่ออุปโภค
บริเวณอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 ๓.โครงการเปลีย่นท่อเมนน้ำประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๗ ตำบล 
บางโทรัด บริเวณถนนเลยีบทางรถไฟ 

เพื่อเปลีย่นแปลง 
ท่อเมนส่งน้ำประปา  
หมู่ที่ ๗ 

ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนทีก่ำหนด 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - - จำนวน
ครัวเรือนทีม่ี
น้ำประปาใช ้

มีระบบ
ประปาใช้งาน
เพื่ออุปโภค
บริเวณอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

1๒ ขุดเจาะหอถังน้ำบาลดาล 
๑.โครงการก่อสร้างหอถังน้ำบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมูท่ี่ ๑ 
ตำบลบางโทรัด  

 
เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังน้ำ 

 
โดยก่อสร้างหอถังน้ำบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ที่กำหนด 

  
- 

  
- 

  
- 

 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  
- 

 
จำนวน
ครัวเรือนที่ใช้
น้ำบาดาล 

 
มีระบบ
ประปาใช้งาน
เพื่ออุปโภค
บริเวณอย่าง
เพียงพอ 

 
กองช่าง/ 
อบจ./
อำเภอ/
จังหวัด 

 ๒.โครงการก่อสร้างหอถังน้ำบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมูท่ี่ ๑ 
ตำบลบางโทรัด บริเวณวัดคลองซ่ือ 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังน้ำ 
 

โดยก่อสร้างหอถังน้ำบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
รายละเอยีด 
ตามรายการทีก่ำหนด 

 - ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.  

-  -  - จำนวน
ครัวเรือนที่ใช้
น้ำบาดาล 

มีระบบ
ประปาใช้งาน
เพื่ออุปโภค
บริเวณอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
พัฒนาจังหวัด 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 3.โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล   
หมู่ที ่๑  ต.บำงโทรดั  บรเิวณทีด่นิ 
นำงทองด ี ศรหุนะ   
 

เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล  
หมู่ที ่๑  

โดยขุดเจำะบ่อบำดำล ควำม 
ลกึไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐.๐๐ เมตร 
ถงึ ๑๘๐.๐๐ เมตร หรอื 
จนกว่ำจะไดน้ ้ำทีอุ่ปโภค 
บรโิภคไดใ้ชท่้อกรบุ่อเหลก็ 
อำบสงักะส ี ขนำด  ๖ น้ิว 
ASTM  ท่อกรองแบบพนั
ลวดสแตนเลส พรอ้ม ตดิตัง้
ซมัเมอรส์ซเิบิล้แฟรงกิ้น   
นำดไม่น้อยกว่ำ ๓ แรงมำ้  
ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้ำพรอ้ม
ตูค้วบคมุไฟฟ้ำ  รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวนบ่อ
บำดำลที ่
ขุดเจำะ 
แลว้เสรจ็ 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค 
บรโิภคอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 4.โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ประจ ำหมูบ่ำ้น หมู่ที ่๑ ต ำบล 
บำงโทรดั บรเิวณบ่อน ้ำบำดำล 
หมู่บำ้นบำงสะแก  

เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล  
พรอ้มก่อสรำ้งหอถงัน ้ำ 
 

โดยขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล 
ขนำด ๖ น้ิว ASTM ควำมลกึ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐.๐๐ เมตร 
 หรอืจนกว่ำจะไดน้ ้ำใช ้
อุปโภคบรโิภค รำยละเอยีด 
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

 -  - - ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
น ้ำบำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
พฒันำ
จงัหวดั 

 

 5.โครงกำรซ่อมแซมหอถงัน ้ำประปำ
ประจ ำหมูบ่ำ้น หมู่ที ่๔ ต ำบลบำงโท
รดั บรเิวณทีด่นินำยบญุช่วย จนัทร์
รกัษำ 

เพื่อก่อสรำ้งหอถงั
น ้ำประปำประจ ำหมูบ่ำ้น 

โดยก่อสรำ้งหอถงัน ้ำโครง
เหลก็ขนำด ๑๐ ลูกบำศกเ์มตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
น ้ำบำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
พฒันำ
จงัหวดั 

 

๑50 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๖.โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล พรอ้ม
ก่อสรำ้งหอถงัสง่น ้ำ คสล. หมู่ที ่๖     
ต.บำงโทรดั  บรเิวณทีด่นินำย
บนัเทงิ  
รถทอง  

เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล 
พรอ้มก่อสรำ้งหอถงั
ส่งน ้ำ คสล. หมู่ที ่๖   

โดยขุดเจำะบ่อบำดำล พรอ้ม
ก่อสรำ้งหอถงัส่งน ้ำ คสล. 
ขนำดควำมจุ  ๔๕ ลบ.เมตร 
พรอ้มขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล  
ขนำด ๖ นิ้ว ตดิตัง้เครื่องสบู
น ้ำ ขนำด ๗.๕  แรงมำ้ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวนบ่อ
บำดำลที ่
ขุดเจำะ 
แลว้เสรจ็ 

มรีะบบ
ประปำ 
ใชง้ำนเพื่อ
อุปโภค 
บรโิภคอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 

 ๗.โครงกำรก่อสรำ้งหอถงับำดำล
พรอ้มขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล หมู่ที ่๖ 
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณทีด่นินำงสม
จติร รถทอง 

เพื่อก่อสรำ้งหอถงั
บำดำล พรอ้มขุดเจำะ
บ่อน ้ำบำดำล จ ำนวน 
๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งหอถงัน ้ำบำดำล
ชนิด คสล. พรอ้มขุดเจำะบ่อ
น ้ำบำดำลขนำด ๖ นิ้ว  
(ASTM) ลกึไม่น้อยกว่ำ 
๑๘๐.๐๐ เมตร รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด  

 -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
ใชน้ ้ำบำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 8.โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ประจ ำหมูบ่ำ้น หมู่ที ่๖ ต ำบลบำง     
โทรดั บรเิวณบ่อน ้ำบำดำลบำ้น
ผูใ้หญ่เชงิชำย เทศสมบูรณ์ 

เพื่อขุดเจำะบ่อน ้ำ
บำดำลประจ ำหมู่บำ้น  

โดยขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ขนำด ๖ น้ิว ASTM ควำม
ลกึไม่น้อยกว่ำ  ๑๘๐.๐๐ 
เมตร หรอืจนกวำ่จะมนี ้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
น ้ำบำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 9.โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ประจ ำหมูบ่ำ้น หมู่ที ่๖ ต ำบลบำงโท
รดั บรเิวณบ่อน ้ำบำดำลทีด่นินำง
มุกดำ รอดดำรำ  

เพื่อขุดเจำะบ่อน ้ำ
บำดำลประจ ำหมู่บำ้น  

โดยขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล 
ขนำด ๖ น้ิว ASTM ควำม
ลกึไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐.๐๐ 
เมตร หรอืจนกวำ่จะไดน้ ้ำ
ใชอุ้ปโภคบรโิภค 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 - - - ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืนทีใ่ช้
น ้ำบำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณอย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 10.โครงกำรขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่๗ ต ำบล 
บำงโทรดั บรเิวณโรงเรยีนเมอืง
สมุทรสำคร  

เพื่อขดุเจำะบ่อน ้ำ
บำดำลประจ ำ
หมู่บำ้น 

โดยขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ขนำด ๔ นิ้ว ASTM 
ควำมลกึไม่น้อยกว่ำ 
๑๘๐.๐๐ เมตร หรอื
จนกว่ำจะไดใ้ชอุ้ปโภค
บรโิภค พรอ้มตดิตัง้
เครื่องสบูน ้ำซมัเมอรซ์ิ
เปิลขนำด ๗.๕ HP 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- 
 

 - จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
ใชน้ ้ำ
บำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณ
อย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 ๑1.โครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล 
พรอ้มกอ่สรำ้งหอถงัส่งน ้ำ  คสล. 
หมู่ที ่๘   ต.บำงโทรดั  บรเิวณ
ปลำยคลองบำงใหม่  

เพื่อขดุเจำะบ่อ
บำดำล พรอ้ม
ก่อสรำ้งหอถงัส่งน ้ำ 
คสล. หมู่ที ่๘   

โดยขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล
พรอ้มสรำ้งหอถงั และ
เครื่องสบูน ้ำ ขนำด ๗.๕  
แรงมำ้ ขนำด  ๖ นิ้ว 
ท่อกรุบ่อเหลก็อำบ
สงักะส ีASTM พรอ้ม
ตดิตัง้ซมัเมอรส์ซเิบิล้
แฟรงกิ้น ควำมลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๕๐.๐๐ เมตร 
ถงึ ๑๘๐.๐๐ เมตร หรอื
จนกว่ำจะไดน้ ้ำทีอุ่ปโภค
บรโิภคได ้รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐  
อบต. 

- จ ำนวนบ่อ
บำดำลที่ 
ขดุเจำะ 
แลว้เสรจ็ 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค 
บรโิภค
อย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
อบจ./ส.ส./
งบพฒันำ
จงัหวดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑2.โครงกำรขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่๘ ต ำบล 
บำงโทรดั บรเิวณบ่อน ้ำบำดำล 
ทีด่นินำยยงยุทธ ใครสมุทร 

เพื่อขดุเจำะบ่อน ้ำ
บำดำลประจ ำ
หมู่บำ้น 

โดยขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ขนำด ๖ นิ้ว ASTM 
ควำมลกึไม่น้อยกว่ำ 
๑๘๐.๐๐ เมตร หรอื
จนกว่ำจะมนี ้ำใช ้

- - - ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- จ ำนวน
ครวัเรอืน
ทีใ่ชน้ ้ำ
บำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณ
อย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 ๑3.โครงกำรขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล
ประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่๑๐  
ต ำบลบำงโทรดั บรเิวณโรงเรยีน 
วดับำงพล ี 

เพื่อขดุเจำะบ่อน ้ำ
บำดำลประจ ำ
หมู่บำ้น  

โดยขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล 
ขนำด ๖ นิ้ว ASTM 
ควำมลกึไม่น้อยกว่ำ 
๑๘๐.๐๐ เมตร หรอื
จนกว่ำจะมนี ้ำใชอุ้ปโภค
บรโิภค รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนทีก่ ำหนด 

- - - - ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ครวัเรอืน
ทีใ่ชน้ ้ำ
บำดำล 

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณ
อย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง 

 ๑4.โครงกำรก่อสรำ้งหอถงัน ้ำ
บำดำล พรอ้มขดุเจำะบ่อน ้ำ
บำดำล หมู่ ๑๐ ต ำบลบำงโทรดั 
บรเิวณ 
วดับำงพล ี 

เพื่อขดุเจำะบ่อบำดำล  
พรอ้มกอ่สรำ้งหอถงั 
น ้ำบำดำล 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

โดยก่อสรำ้งหอถงัน ้ำ
บำดำล พรอ้มขดุเจำะ 
บ่อน ้ำบำดำล ขนำด ๖ 
นิ้ว ASTM ควำมลกึไม่
น้อยกว่ำ ๑๘๐.๐๐ เมตร 
หรอืจนกว่ำจะมนี ้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

- - ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
ครวัเรอืน
ทีม่นี ้ำ 
ประปำใช ้

มรีะบบ
ประปำใช้
งำนเพื่อ
อุปโภค
บรเิวณ
อย่ำง
เพยีงพอ 

กองช่ำง/
อบจ./
อ ำเภอ/
จงัหวดั 

  รวม 12  โครงการ 20,199,000 20,697,000 87,123,000 142,722,000 100,826,000  

 

๑53 



 
 

ยทุธศาสตร ์ท่ี   5 
 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 

 



 
๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.  ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่  
    ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๕   พฒันำประสทิธภิำพอุตสำหกรรมใหเ้ป็นอุตสำหกรรมเชงินิเวศ  
ข.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๕   กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
๕.  ยุทธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 
    ๕.๑ แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรสำธำรณสุขมลูฐำน เพื่อสนับสนุนโครงกำร
ส่งเสรมิสำธำรณสุขมลู
ฐำน 

จดักจิกรรมดำ้น
สำธำรณสุขฯจ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ทุกหมู่บำ้น/
ชุมชนมี
เครอืขำ่ย
สำธำรณสุข 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๒. โครงกำรจดัประชุมวชิำกำร  
กำรปฏบิตังิำนสำธำรณสุข 
มลูฐำนและกำรประชุมเครอืขำ่ย 
ระบบสุขภำพระดบัต ำบลเพิม่
ประสทิธภิำพ อสม. พรอ้มศกึษำ 
ดูงำน 

เพื่อกำรประชุม 
เครอืขำ่ยระบบ 
สุขภำพระดบัต ำบล 
เพิม่ประสทิธภิำพ  
อสม. พรอ้มศกึษำดูงำน 

พนักงำนส่วนต ำบล 
และ อสม. จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ทุกหมู่บำ้น/
ชุมชนมี
เครอืขำ่ย
สำธำรณสุข 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๓. โครงกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนั 
ปัญหำโรคเอดส ์

เพื่อจดักจิกรรมรณรงค์
ใหป้ระชำชนไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูในกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำกำรตดิโรค
เอดส ์

ประชำชนไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูในกำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำกำร
ตดิโรคเอดส ์จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน 
ตระหนัก 
ถงึภยัของโรค
เอดส ์

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๑55 

แบบผด.

๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ ์
กำรป้องกนัโรค ฯลฯ 
 

เพื่อใหป้ระชำชนตื่นตวั
ในกำรป้องกนัโรค 

ป้ำยประชำสมัพนัธ ์
เพื่อใหป้ระชำชนทรำบ
กำรป้องกนัโรค  
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ประชำชนให้
รบัทรำบกำร
ป้องกนั
โรคตดิตอ่ 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๕. โครงกำรโรงอำหำรปลอดภยั เพื่อส่งเสรมิโรงอำหำร
ปรำศจำกแมลงน ำโรค
และกำรสะสมของไขมนั
ในท่อระบำยน ้ำ 

โรงอำหำรทุกโรงเรยีน
และสถำนประกอบกำร
ไดร้บักำรเฝ้ำระวงั 
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

โรงอำหำร 
สะอำดและ
ปลอดภยัทำง
โภชนำกำร 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๖. โครงกำรสุขำภบิำลอำหำร 
ในสถำนประกอบกำร ฯลฯ 

เพื่อจดัฝึกอบรมให้
ควำมรูก้ำรจดัระบบ
สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร
เพื่อควำมปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภคและผูข้ำยตอ้ง
ปรำศจำกโรคตดิต่อ 

ผูป้ระกอบกำร
จ ำหน่ำยอำหำรใน
พืน้ทีข่อง อบต. 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

แหล่ง
จ ำหน่ำย
อำหำรถูก
สุขลกัษณะ 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๗. โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรเฝ้ำระวงัโรคไขห้วดันก 
และโรคตดิตอ่อื่นๆ 

เพื่อจดัฝึกอบรมให้
ควำมรูป้ระชำชน 
ใหท้รำบสำเหตุกำรเกดิ
โรคและ 
วธิป้ีองกนัโรคไขห้วดันก 

จดักำรอบรมเพิม่
ควำมรูแ้ละกำรป้องกนั
ไขห้วดันก จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ลดจ ำนวน 
ผูต้ดิตอ่โรค
ไขห้วดันก 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๘. โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก 

จดักำรอบรมเพิม่ควำมรู้
และกำรป้องกนั
ไขเ้ลอืดออก 
 

จดักำรอบรมเพิม่
ควำมรูแ้ละกำรป้องกนั
ไขเ้ลอืดออก  จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ลดจ ำนวน 
ผูต้ดิตอ่ 
โรคไขเ้ลอืด 
ออก 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรควบคุมโรคพษิสุนขับำ้ 

เพื่อฝึกอบรมใหค้วำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรดูแล
สุนัขใหไ้ดร้บัวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสุนขับำ้ 

จดักำรอบรมเพิม่
ควำมรูแ้ละกำรป้องกนั
โรคพษิสุนขับำ้ 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

๔๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ลดจ ำนวน 
ผูต้ดิตอ่ 
โรคพษิสุนขั
บำ้ 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๐. โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรเฝ้ำระวงักำรแพรร่ะบำด
ของโรคมอืเทำ้ปำก 

เพื่อฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรเฝ้ำระวงักำรแพร่
ระบำดของโรคมอืเทำ้
ปำก 

ผูป้กครองและครู
ผูดู้แลเดก็ มคีวำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำร
ป้องกนัโรค จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ลดจ ำนวน 
ผูต้ดิตอ่โรค
มอืเทำ้ปำก 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๑. โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรป้องกนัและควบคุมเฝ้ำ
ระวงัโรคอุจจำระร่วง 

เพื่อฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรป้องกนัและควบคุม
เฝ้ำระวงัโรคอุจจำระรว่ง
กำรฝึกอบรมทมีงำน
ป้องกนัและควบคุมโรค
ในหมู่บำ้น 

โดยม ีอสม. เป็นแกน
น ำประชำชนในต ำบล 
บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ชุมชนปลอด
โรค 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๒. โครงกำรตรวจคุณภำพน ้ำดื่ม เพื่อเป็นค่ำธรรมเนียม 
จำ้งสถำบนัทีเ่ป็นกลำง 
ตรวจน ้ำดื่มทีผ่ลติ
จ ำหน่ำยปลอดภยัใน
พืน้ทีต่ ำบลบำงโทรดั 

ประชำชนต ำบล 
บำงโทรดั  มนี ้ำดื่มที่
สะอำดปลอดภยั 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๒,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐ 
อบต. 

๒,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มนี ้ำดื่มที่
สะอำด
ปลอดภยั 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๓ โครงกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละ
ตรวจ 
คดักรองมะเรง็เตำ้นมและ
มะเรง็ 
ปำกมดลูก ทัง้ ๑๐ หมู่บำ้น  

เพื่ออบรมใหค้วำมรู ้และ
คดักรองเรื่อง มะเรง็เตำ้
นม และปำกมดลูก  
ทัง้ ๑๐ หมู่บำ้น 

จดักำรอบรมเพิม่
ควำมรู ้และตรวจคดั
กรอกมะเรง็เตำ้นม 
และมะเรง็ปำกมดลูก 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนผูเ้ขำ้
รบักำรอบรม 

ผูป่้วยได้
รกัษำทนัเวลำ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

 
๑57 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้รือ่งโรค 
เอดส ์และโรคตดิตอ่ทำงเพศ 
สมัพนัธ ์ทัง้ ๑๐ หมู่บำ้น 

เพื่ออบรมใหค้วำมรู ้
เรื่องโรคเอดสแ์ละ
โรคตดิตอ่ทำงพศ
สมัพนัธ ์๑๐ หมู่บำ้น  

จดักำรอบรมเพิม่
ควำมรู ้เรื่องโรคเอดส ์
และโรคตดิตอ่ทำง
เพศสมัพนัธ ์

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

 ๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

 ๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

 ๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

๖๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนผูเ้ขำ้
รบักำรอบรม 

ลดจ ำนวนผู้
ตดิต่อโรค
เอดส ์และ
ตดิต่อทำง
เพศสมัพนัธ ์

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๕ โครงกำรอบรมใหค้วำมรู ้เรื่อง 
ยำเสพตดิกบัเดก็และเยำวชน  
ทัง้ ๑๐ หมู่บำ้น 

เพื่ออบรมใหค้วำมรู ้
เรื่องยำเสพตดิกบัเดก็
และเยำวชน  ทัง้ ๑๐ 
หมู่บำ้น 

จดักำรอบรมเพิม่
ควำมรู ้เรื่องยำเสพตดิ
กบัเดก็และเยำวชน 

 ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

๗๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนผูเ้ขำ้
รบักำรอบรม 

ลดจ ำนวนผู้
ตดิยำเสพตดิ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๖ โครงกำรสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จำกโรคพษิสุนัขบำ้ 

เพื่อป้องกนัสตัว์จำกโรคพิษ
สุนั ขบ้ ำและให้ประชำชน
ปลอดภยัจำกโรคพษิสุนัขบ้ำ 
ทัง้ ๑๐ หมู่บำ้น 

จดัซื้อวคัซนีป้องกนั
โรคพษิสุนขับำ้ และ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนสตัวท์ี่
ไดร้บัวคัซนี 

ลดจ ำนวนสตัว์
ตดิโรคพษิ
สุนัขบำ้ 

กองสำ
ธำรณฯ 

๑๗ อุดหนุนโครงกำรป้องกนัและ 
ยบัยัง้กำรระบำดของโรคตดิ 
เชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019  
(COVID-19) กรณีกำรจดัตัง้ 
สถำนทีพ่กัพงิ (Local  
Quaranine) ศูนยร์วมน ้ำใจ 
เมอืงสำครอ ำเภอเมอืงสมุทร 
สำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 

เพื่ ออุ ดหนุนอ ำเภอเมือง
สมุ ทรสำครตำมโครงกำร
ป้องกนัและยบัยัง้กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19)  กรณี
กำรจัดตั ้งสถำนที่พักพิ ง 
Local Quaranine) ศูนย์
รวมน ้ ำใจ เมือ งสำคร 
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จงัหวดัสมุทรสำคร 

จดัทีพ่กั Local 
Quaranine ควบคุม
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นำ 2019 (COVID-19) 

 ๖๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๖๐๐,๐๐ 
อบต. 

- - - ด ำเนินกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
แลว้เสรจ็ 

ป้องกนั ระงบั
ยงัยัง้กำรแพร่
ระบำดของ
โรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนำ 
2019 
(COVID-19) 
ไดม้ี
ประสทิธภิำพ
ประสทิธผิล 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิง่แวดลอ้ม 

 รวม ๑๗  โครงการ 823,000 823,000 817,000 817,000 817,000    
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๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่  
  ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๕   พฒันำประสทิธภิำพอุตสำหกรรมใหเ้ป็นอุตสำหกรรมเชงินิเวศ  
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๕   กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
๕.  ยุทธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 

    ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรจดัเกบ็วชัพชื   
ขยะมลูฝอยบรเิวณรมิทำง  
คคูลองในชุมชน 

ปรบัปรุงภูมิทัศน์ของ ถนน 
ทำงสำธำรณะ คูคลอง ให้
สะอำดน่ำมอง ส่งเสริมกำร
เดินทำงที่ปลอดภัย และลด
ขยะมลูฝอยในชุมชน 

ปรบัปรุงภูมทิศัน์ทีด่ ี 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ร่วมกนั 
อนุรกัษ์
ทรพัยำกร 
ธรรมชำต ิ

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๒. โครงกำรส่งเสรมิและใหค้วำม 
รูด้ำ้นกำรจดักำรน ้ำเสยีของ 
สถำนประกอบกำร 

เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิให้
สถำนประกอบกำรมี
ควำมรูด้ำ้นกำรจดักำร
น ้ำเสยีตำมมำตรำ ๘๐  

สถำนประกอบกำรม ี
ควำมรูด้ำ้นกำรจดักำร 
น ้ำเสยีตำมมำตรำ ๘๐ 
 ในเขต ต.บำงโทรดั 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

สถำนประกอบ 
กำรมกีำรจดักำร
น ้ำเสยีอย่ำง
ถูกตอ้งและประ
สทิธ ิ
ภำพ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๓. โครงกำรป้องกนัมลพษิ 
จำกสถำนประกอบกำร 

เพื่ออบรมใหค้วำมรูด้ำ้น
ป้องกนัมลพษิทำงเสยีง      
ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ 

จดัฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก ่
สถำนประกอบกำรในเขต  
ต.บำงโทรดั จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

๔๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ลดมลพษิทำง
เสยีง ทำงน ้ำ 
และทำงอำกำศ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

 
๑59 

แบบ ผ.๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรลดจ ำนวน 
ขยะก่อนทิง้ 

เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชำชน 
รกัสิง่แวดลอ้มโดยไม่ทิง้
ขยะลงในล ำคลองที่
สำธำรณะ  
โดยใหห้ลกั ๓R 

ประชำชนคดัแยกขยะ
ออกเป็นชนิดๆ ทุก
ครวัเรอืน  
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ลดจ ำนวนขยะ
ในแต่ละ
ชุมชน/ชุมชน
สะอำด 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๕. โครงกำรเพื่อฝึกอบรมใหค้วำมรู้
ควบคุมคุณภำพน ้ำ 

เพื่อฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กำรเฝ้ำระวงักำรปล่อยน ้ำเสยี
ป้องกนัไม่ใหป้ล่อยน ้ำเสยีลงสู่
คลองสำธำรณะ 

ประชำชนและสถำนประกอบกำร 
เฝ้ำระวงัเกบ็ตวัอย่ำงเพื่อ 
ตรวจคุณภำพของน ้ำใน 
ล ำคลอง จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

๓๕,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ทุกชุมชน/
หมู่บำ้นไดร้บั 
ขอ้มลูคุณภำพ 
น ้ำอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๖. โครงกำรเตำเผำขยะมลูฝอย 
ระบบไฟฟ้ำ 

เพื่อจดัหำเตำเผำขยะมลู
ฝอยระบบไฟฟ้ำ 

เผำขยะมลูฝอยระบบ 
ไฟฟ้ำ จ ำนวน ๑๐  
หมู่บำ้น 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

มเีตำเผำ 
ขยะไดอ้ย่ำงมี
ระสทิธภิำพ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๗. โครงกำรจำ้งเหมำสถำนทีท่ิง้และ
ก ำจดัขยะมลูฝอย 
 

เพื่อด ำเนินกำรจดัจำ้ง 
เอกชนเขำ้จดัเกบ็ 
ขยะมลูฝอย 

จำ้งเอกชนเขำ้จดัเกบ็ 
ขยะมลูฝอย จ ำนวน  
๑๐ หมู่บำ้น 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ต ำบล 
บำงโทรดั 
สะอำด 
ปรำศจำก 
ขยะมลูฝอย 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

 
 
 
 
 

๑60 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. โครงกำรจดัซื้อถงัขยะมลูฝอย เพื่อจดัหำถงัขยะมลูฝอย 
ดงันี้ 
๑. แบบมลีอ้มฝีำปิด  
๒. แบบพลำสตกิ  
recycle 

มถีงัขยะใชร้องรบั 
ขยะมลูฝอย  จ ำนวน  
๑๐ หมู่บำ้น 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

มทีีร่องรบัขยะ
มลูฝอยอย่ำง
เพยีงพอ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๙. โครงกำรจดัซื้อรถบรรทุก 
ขยะมลูฝอย 

เพื่อจดัหำรถบรรทุก 
ขยะมลูฝอย จ ำนวน 
๑ คนั 

รถบรรทุกขยะมลูฝอย 
จ ำนวน ๑ คนั 

- - ๒,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ปรมิำณขยะ
ในเขตพืน้ทีล่ด
น้อยลง 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

10. โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์ 
ในพืน้ท่ีต าบลบางโทรดั 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคมทัง้
ทำงน ้ำและทำงบก 
 

ปรบัภูมทิศัน์ในพืน้ที ่ 
ต ำบลบำงโทรดั ดงันี้ 
หมู่ที ่๑  
หมู่ที ่๒ 
หมู่ที ่๓ 
หมู่ที ่๔ 
หมู่ที ่๕ 
หมู่ที ่๖ 
หมู่ที ่๗ 
หมู่ที ่๘ 
หมู่ที ่๙ 
หมู่ที ่๑๐ 
(รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนทีก่ ำหนด) 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 
๑61 



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ  
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๑. โครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์  
ถนนพระรำม ๒ โดยปรบัปรุง 
ภูมทิศัน์ ทัง้ ๒ ขำ้ง   

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคมทัง้
ทำงน ้ำและทำงบก 

ปรบัภูมทิศัน์ ตำมแบบ  
อบต. ก ำหนด 
 

- 
 

- ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- 
 
 
 
 
 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 ๒. โครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์
ถนนลำดยำงเลยีบทำงรถไฟ  
หมู่ที ่๗,๘,๙ โดยปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์  
ทัง้ ๒ ขำ้ง 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคมทัง้
ทำงน ้ำและทำงบก 
 

ปรบัภูมทิศัน์ ตำมแบบ  
อบต.ก ำหนด 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 ๓. โครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
พืน้ทีไ่หล่ทำงสำยเขำ้วดับำงพล ี 
เริม่จำกถนนพระรำม ๒  
ถงึบรเิวณวดับำงพล ีหมู่ที ่๑๐  

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคมทัง้
ทำงน ้ำและทำงบก 
 

ปรบัภูมทิศัน์ ระยะทำง 
ยำว ๑ กม. ดนิกวำ้ง  
๑.๕๐ ม. ยำว ๒,๐๐๐ ม.  
ทัง้สองขำ้งทำงวำง 
ถงัซเีมนต์ Ø ๕๐ ซม.  
ทุกระยะ ๒๐ ม. พรอ้ม 
ปลูกตน้เฟ่ืองฟ้ำกระถำงละ 
๒ ตน้ ตำมแบบ อบต.
ก ำหนด 

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 
 

๑62 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 ๔.โครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์
ไหล่ถนนสำยวดับำงน ้ำวนหมู่ที ่
๔  
ถงึถนนพระรำม ๒  
 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคมทัง้
ทำงน ้ำและทำงบก 

โดยด ำเนินกำรตดัหญ้ำ
พรอ้มปลูกตน้ไม ้
ไหล่ทำงทัง้ ๒ ขำ้ง   
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 ๕. โครงกำรปรบัปรุงพืน้ทีไ่หล่ทำง 
เขำ้วดับณัฑรูสงิหท์ัง้ ๒ ขำ้งทำง 
จำกแยกโรงเรยีนวดัเกตุมฯ  
ถงึบำ้นนำยก๋อ ป่ินตน้วงศ์   

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคมทัง้
ทำงน ้ำและทำงบก 
 

ปรบัภูมทิศัน์ ระยะทำงยำว  
๒ กม. ดนิกวำ้ง ๑.๕๐ เมตร  
ยำว ๔,๐๐๐ เมตร วำงถงั
ซเีมนต์ Ø ๕๐ ซม. ทุกระยะ 
๒๐ เมตร พรอ้มปลูกตน้
เฟ่ืองฟ้ำกระถำงละ ๒ ตน้  
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 ๖. โครงกำรปรบัปรุงพืน้ทีไ่หล่
ทำงจำกรมิทำงรถไฟถงึสะพำน 
คสล. วดับณัฑรูสงิห ์หมู่ที ่๗  
 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
และจดักจิกรรมรณรงค์
ควำมสะอำดและ 
ควำมปลอดภยักำรใช้
เสน้ทำงคมนำคม 
ทัง้ทำงน ้ำและทำงบก 
 

ปรบัภูมทิศัน์ ระยะทำง  
๔๐๐ ม. โดยเกบ็วชัพชื  
ปรบัผวิดนิ กวำ้ง ๑.๕๐ เมตร  
ยำว ๔๐๐.00 เมตร ทัง้  
๒ ขำ้ง วำงถงึซเีมนต์ทุก 
ระยะ ๒๐.00 เมตร พรอ้ม 
ปลูกตน้เฟ่ืองฟ้ำกระถำงละ  
๒ ตน้ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

 ๗. โครงกำรปรบัปรุงพืน้ทีไ่หล่
ทำงถนนสำยวดัคลองซื่อ เริม่จำก
ถนนสำยพระรำม ๒ ถงึศำลเจำ้
พ่อมงคล  
หมู่ที ่๑, ๓ 

 ปรบัภูมทิศัน์ ระยะทำง ๑.๕๐ 
กม. ทัง้ ๒ ขำ้ง วำงถงึซเีมนต์ 
ทุกระยะ๒๐ เมตร พรอ้มปลูก
ตน้เฟ่ืองฟ้ำกระถำงละ ๒ ตน้
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

ท ำใหส้ภำพ 
แวดลอ้ม
สะอำดและ 
น่ำอยู ่

กองช่ำง 

๑63 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. โครงกำรอบรมสนับสนุนใหส้ถำน
ประกอบกำรมโีอกำสเขำ้ร่วม
โครงกำร “สถำนทีท่ ำงำนน่ำอยู่” 

เพื่อปรบัสภำพ 
แวดลอ้มใหน่้ำมอง 
และเป็นระเบยีบ 

สถำนประกอบกำรใน
เขตพืน้ที ่ต.บำงโทรดั 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ขนำดพืน้ที่
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

สถำนประกอบ 
กำรสะอำด
ปรำศจำก 
ขยะมลูฝอย 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๒ โครงกำรจำ้งเหมำเอกชนจดัเกบ็
ขยะมลูฝอยและปฏกิูลในพืน้ที่
ต ำบลบำงโทรดั  

เพื่อด ำเนินกำรจดัจำ้ง
เหมำเอกชนจดัเกบ็
ขยะมลูฝอย 

จำ้งเอกชนเขำ้จดัเกบ็
ขยะมลูฝอย จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

- ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
ครวัเรอืนที่
ด ำเนินกำร
จดัเกบ็ขยะ 

ลดจ ำนวน
ขยะมลูฝอย
ตกคำ้งใน
พืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๑๓ โครงกำรก ำจดัผกัตบชวำอย่ำง
ยัง่ยนืขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ส ำหรบัจดัหำเรอื
ทอ้งแบนไฟเบอรก์ลำสพรอ้ม
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจ ำเรอื 
พรอ้มค่ำขนส่ง 

เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำและ
ระบำยน ้ำใชใ้นภำค
กำรเกษตร 

ส ำหรบัจดัหำเรอื
ทอ้งแบนไฟเบอรก์ลำส
พรอ้มเครือ่งยนต์และ
อุปกรณ์ประจ ำเรอื 
พรอ้มค่ำขนส่ง  
จ ำนวน ๒ ล ำ 

๑๖๐,๐๐๐ 
อบต. 

- - -  - จ ำนวน
หมู่บำ้นใน
กำรก ำจดั 
ผกัตบชวำ 

ลดจ ำนวน
ผกัตบชวำใน
พืน้ทีต่ ำบล
บำงโทรดั 

กองช่ำง 

  รวม ๑๓  โครงการ 3,765,000 16,605,000 14,055,000 ๑๑,7๐๕,๐๐๐ ๑๑,7๐๕,๐๐๐  
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แบบ ผ. ๐๒ 

๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 

ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๔   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงทีน่่ำอยู่  
  ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๕   พฒันำประสทิธภิำพอุตสำหกรรมใหเ้ป็นอุตสำหกรรมเชงินิเวศ  
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๕   กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 
    ๕.๓ แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่ อส่ งเสริมให้ ประชำชน
เยำวชน สถำนประกอบ 
กำรได้ร่วมกนัปรบัปรุง ดูแล
สิง่แวดลอ้ม 
และมคีวำมรูด้ำ้น 
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

เยำวชน ประชำชน  
สถำนประกอบกำรในเขต  
ต.บำงโทรดั  หมู่ที ่๑-๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ประชำชน
ร่วมกนั 
อนุรกัษ์
ทรพัยำกร 
ธรรมชำต ิ

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๒. โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเพื่อรกัษำ
ระบบนิเวศน์และ 
อนุรกัษ์ป่ำชำยเลน  
 

เพื่อปลูกป่ำชำยเลนเพื่อ
พฒันำชำยฝัง่  
 

พืน้ที ่หมู่ที ่๕, ๗ และ ๘  
ในเขต ต.บำงโทรดั 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร 
แลว้เสรจ็ 

ระบบนเิวศน์ดี
ขึน้และมสีตัว์
น ้ำอำศยัอยู่ใน
ป่ำชำยเลน
เพิม่ขึน้ 

กอง 
สำธำรณสุข

ฯ 

๓ โครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเดจ็พระ
กนิษฐำธริำชเจำ้กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี

เพื่อสง่เสรมิและอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชืและ
กำรเกษตร 

พืน้ทีใ่นเขตต ำบล 
บำงโทรดั 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนหมูบ่ำ้น
ทีด่ ำเนินกำร 

ประชำชนและ
ภำครฐัร่วมกนั
อนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชื 

ส ำนกัปลดั 

  รวม ๓  โครงการ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐  
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ยทุธศาสตร ์ท่ี   6 
 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ก.ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๑   พฒันำอุตสำหกรรมกำรประมง ประมงต่อเนื่อง และกำรเกษตรใหม้มีำตรฐำนสำกล 
   ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๒   กำรเป็นครวัของโลกในดำ้นอำหำรทะเลและกำรเกษตร 
   ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๓   กำรเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษแ์ละเชงิประวตัศิำสตร์ 
   ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๗   กำรจดักำรแรงงำนต่ำงดำ้วในเชงิบูรณำกำรทัง้ดำ้นปรมิำณและคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๓   กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
๖.  ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาเศรษฐกิจ 
     ๖.๑ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงกำรสง่เสรมิอำชพี เพือ่ฝึกอบรมใหค้วำมรู้
ส่งเสรมิใหม้อีำชพีเสรมิ 
 

ประชำชน จ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

3๐,๐๐๐ 
อบต. 

3๐,๐๐๐ 
อบต. 

3๐,๐๐๐ 
อบต. 

3๐,๐๐๐ 
อบต. 

3๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวนผู้
ไดร้บัควำมรู้
ใหม้อีำชพี
เสรมิ 

ประชำชนมี
รำยไดเ้สรมิ 

ส ำนกัปลดั 

๒ โครงกำรพฒันำสนิคำ้ทำง
กำรเกษตรในพืน้ทีใ่หไ้ดผ้ลผลติ
ทีม่รีำคำสงูขึน้ 

เพื่อพฒันำสนิคำ้ดำ้น
กำรเกษตรใหไ้ดผ้ลผลติ
ทีม่รีำคำสงูขึน้ 

จดัฝึกอบรมเกษตรกร
ในเขตพืน้ที ่จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

จ ำหน่ำย
สนิคำ้
ทำงกำร
เกษตรได้
รำคำสงูขึน้ 

ส ำนกัปลดั 

๓ โครงกำรจำ้งนกัเรยีนนกัศกึษำ
ปฏบิตังิำนในชว่งปิดภำคเรยีน
และวนัหยุด 

เพื่อสรำ้งรำยไดใ้หก้บั
นักศกึษำและใหน้ักเรยีน
ใชเ้วลำวำ่งใหเ้กดิ
ประโยชน์ 

นักเรยีนนักศกึษำ 
จ ำนวน ๑๐ หมู่บำ้น 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพื่อแกไ้ข
ปัญหำสงัคม 

ส ำนกัปลดั 

๑67 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงกำรจดัฝึกอบรมกำรพฒันำ
ผลติภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์
 

เพื่อจดัฝึกอบรมให ้
ควำมรูแ้ก่กลุ่มสตรจีดัให้
สนิคำ้มเีอกลกัษณ์เป็น 
ของตนเอง 

กลุ่มสตร ีจ ำนวน ๑๐ 
หมู่บำ้น 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

ผลติภณัฑ์
ของกลุ่ม
สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้
เพิม่มำกขึน้
และเป็นที่
รูจ้กัของบุคล
ภำยนอก 

ส ำนักปลดั 

๕. โครงกำรฝึกอบรมและศกึษำ 
ดูงำนดำ้นกำรตลำดของกลุ่ม
สตร ี
 

เพื่อจดัศกึษำดูงำน
หรอืใหค้วำมรูแ้ก่กลุ่ม
สตรกีลุ่มสตรสีำมำรถ
น ำมำพฒันำช่องทำง
กำรตลำดของตนเอง 

กลุ่มสตร ีจ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

5๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐,๐๐๐ 
อบต. 

5๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพิม่รำยไดแ้ละ
เพิม่ช่อง
ทำงกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้
ของชุมชน 

ส ำนักปลดั 

๖. โครงกำรปรบัปรุงศูนย ์
OTOPและศูนยแ์ปรรปูปลำ
สลดิ 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
สำมำรถน ำมำพฒันำ
ช่องทำงกำรตลำดของ
ตนเองส่งเสรมิดำ้น
กำรตลำดของสนิคำ้ใน
ต ำบล 

กลุ่มสตร ีจ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เพิม่รำยได้
และเพิม่
ช่องทำงกำร
จ ำหน่ำย
สนิคำ้ของ
ชุมชน 

ส ำนักปลดั 

๗. โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำ  
กำรด ำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุน
เตรยีมควำมพรอ้ม 
ศูนยจ์ ำหน่ำยสนิคำ้“หนึ่ง
ต ำบล หนึ่งผลติภณัฑ”์   

เพื่อส่งเสรมิดำ้น
กำรตลำดของสนิคำ้ใน
ต ำบลด ำเนินงำนศูนย์
จ ำหน่ำยสนิคำ้ “หนึ่ง
ต ำบล หนึ่งผลติภณัฑ”์ 
ต ำบลบำงโทรดั 

ประชำชน จ ำนวน 
๑๐ หมู่บำ้น 

๓๒,๗๐๐ 
อบต. 

๓๒,๗๐๐ 
อบต. 

๓๒,๗๐๐ 
อบต. 

๓๒,๗๐๐ 
อบต. 

๓๒,๗๐๐ 
อบต. 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เปิดศูนย์
จ ำหน่ำย
สนิคำ้“หนึ่ง
ต ำบล หนึ่ง
ผลติภณัฑ”์ 

ส ำนักปลดั 
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๑๖๘ 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

๒.  บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั   อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๑   พฒันำอุตสำหกรรมกำรประมง ประมงต่อเนื่อง และกำรเกษตรใหม้มีำตรฐำนสำกล 
    ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๒   กำรเป็นครวัของโลกในดำ้นอำหำรทะเลและกำรเกษตร 
    ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๓   กำรเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษแ์ละเชงิประวตัศิำสตร ์
    ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่๗   กำรจดักำรแรงงำนต่ำงดำ้วในเชงิบรูณำกำรทัง้ดำ้นปรมิำณและคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ 
ข.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท. ในจงัหวดัสมุทรสำครที ่๓   กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
๖.  ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาเศรษฐกิจ 
     ๖.๒ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ท่ี 

รบัผิดชอบ 
๒๕๖๖ 
(บาท ) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงกำรท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
 

เพื่อจดักจิกรรม/ฝึกอบรม/ออก
ค่ำยหรอืกจิกรรมอื่น ส ำหรบั
กลุ่มเยำวชน สรำ้งจติส ำนึก 
ใหก้บัประชำชนปลูกป่ำชำย 
เลน เพื่อกำรพฒันำชำยฝัง่ 
เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิ 
อนุรกัษส์ตัวน์ ้ำแบบธรรมชำต ิ
และป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝัง่ 

พืน้ทีช่ำยฝัง่ในต ำบล 
บำงโทรดั หมู่ที ่๕, ๗  
และ ๘ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

 

จ ำนวน
โครงกำร
ด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ์
สตัวน์ ้ำแบบ
ธรรมชำต ิ
และป้องกนั
กำรกดัเซำะ
ชำยฝัง่ 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 
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๑๖๙ 



 
 
 
 

บญัชีครภุณัฑ ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั  

(แบบ ผด.๐๓)  
 
 
 
 
 



 
 
ท่ี 

 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

           
๑ แผนงำนรกัษำควำม

สงบภำยใน 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ         
ทีจ่ ำเป็นในกำร
ปฏบิตังิำน 

รถยนต์ตรวจกำร ปรมิำตรกระบอกสบู 
ไม่ต ่ำกว่ำ ๒,๐๐๐ ซซี ีแบบขบัเคลื่อน  
๒ ลอ้ จ ำนวน ๑ คนั (ตำมบญัชรีำคำ
มำตรฐำนครุภณัฑ)์ 

- - - ๑,๓๘๔,๐๐๐ 
อบต. 

- ส ำนักปลดั 

๒ แผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนักงำน เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ที่
จ ำเป็นในกำร
ปฏบิตังิำน 

เพื่อจดัซื้อซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ 
กรอบไฟเบอรก์ลำส พรอ้มรปูพระ
บรมฉำยำลกัษณ์ พรอ้มตดิตัง้ จ ำนวน 
๓ ชุด รำคำชุดละ ๑๐๐,๐๐๐.- บำท 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ส ำนักปลดั 

๓ แผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอรห์รอื
อเิลก็ทรอนิกส ์

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ที่
จ ำเป็นในกำร
ปฏบิตังิำน 

เพื่อจดัซื้อกลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์ 
พรอ้มตดิตัง้  

- - - - ๕๐,๐๐๐ 
อบต. 

ส ำนักปลดั 

๔ แผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ำรเกษตร
   

เพื่อจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน/หรอื
ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ที่
จ ำเป็นในกำร
ปฏบิตังิำน 

เพื่อจดัซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดไม่เกนิ  
๒ แรงมำ้ จ ำนวน ๑ ตวั  

 ๑๕,๐๐๐ 
อบต. 

 -  -  - - ส ำนักปลดั 

รวม  ๔   โครงการ ๑๕,๐๐๐  - - ๑,๓๘๔,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  

๑๗๑ 


