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สวนที่  ๑ 
 

บทนํา 
 

 การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  ใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
เปรียบเสมือนเปนสะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต( where we are to where we eant to go ) 
เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน  ฉะน้ัน  การวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา  กําหนด
แนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค  ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ 
 
 การวางแผน  จึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด  โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา  ฉะน้ันจึงกลาวไดวา  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ    
( Systematic attempt )  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคกรบรรลุผลที่
ปรารถนา 
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 “แผนพัฒนาสามป”  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดทําข้ึน  สําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 
 แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลบางจากใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ
กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาสามปไปจัดทํางบประมาณ 
  
 แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา  ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ   จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ / กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการ  ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  
เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศน  อีกทั้งแผนพัฒนาสามปยังเปนแผนที่มีความใกลชิด
กับงบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และ
ผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
 
ความสําคัญของการวางแผน ( Signifieance of Planning )   
 1. เปนการลดความไมแนนอน  และปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  ทั้งน้ีเพราะการ
วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล  มองเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตที่
อาจเกิดข้ึน  เชน  การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  ปญหา  ความตองการของประชาชนในสังคมน้ัน  ซึ่งสิ่ง
เหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร  ดังน้ันองคกรจึงจําเปนตองเตรียมตัว  และเผชิญกับ
สิ่งที่เกิดข้ึนอันเน่ืองจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแกสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เปนตน 
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 2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคกร  ทั้งน้ีเน่ืองจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดร  จึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ ( System  approach )  เขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน 
 3. ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา  ทั้งน้ี  เพราะการวางแผนเปนงานที่
ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร  ทั้งน้ี  เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต 
 4. เปนการลดความสูญเปลา  ของหนวยงานที่ซ้ําซอน  เพราะการวางแผน  ทําใหมองเห็นภาพรวม
ขององคกรที่ชัดเจน  และยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากย่ิงข้ึน  เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 
 ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน  เน่ืองจาก  การวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี  
หลักการ  และงานวิจัยตาง ๆ ( a rational approach )  มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู 
 กลาวโดยสรุปวา  ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได  โดยปราศจากการวางแผน  ดังน้ันการ
วางแผนจงึเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 
 
1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามป  เปนการกําหนดทิศทาง  เปาหมาย  จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและจากปญหา  
นโยบาย  ศักยภาพ  และความตองการของประชาชน  นํามาสูการกําหนดแผนงาน / โครงการลวงหนา  เพื่อ
นํามาดําเนินการในปน้ัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการเกิดประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพ  ประหยัด  เปนธรรม  เกิดพลังการทํางาน  และเกิดความผูกพันตอองคกร  และเกิดการบริหาร
แผนงาน / โครงการ  ตามนโยบายของผูบริหาร  และใหบรรลุผลของการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวม  คือ  การ
มีสวนรวมของประชาชนและการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน  แยกเปนรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก  และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรบังบประมาณ 

2. เพื่อแสดงความสัมพันธและเช่ือมโยง  ระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันา  และการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป 

3. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจําป  วามีความสอดคลอง  
สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค  และเปาหมายรวมของการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจากได
เพียงใด 

4. เพื่อรวมกันทบทวน  กําหนด  ทิศทาง  เปาหมายและยุทธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวน
ตําบล 

5. เพื่อกําหนดแนวทาง  และวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล 

6. เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนา  ไดรับความสําเรจ็สูงสุด 
7. เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนา  ใหสอดคลองกับจุดหมายและแนวทางการพฒันาระยะยาว

และเพือ่ใหสอดคลองกับแผนงานและเปนไปตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10 
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1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนสามป 
 หลงัจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันาในแผนยุทธศาสตรแลว  การ
จัดทําแผนพฒันาสามปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสอดคลองกบันโยบายการพฒันาจงัหวัด  นโยบาย
การพัฒนาอําเภอ  นโยบายการพัฒนาของผูบรหิารทองถ่ิน  จนถึงข้ันตอนในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ  จึงได
กําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนพฒันาสามป  จํานวน  7  ข้ันตอน  ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
 ข้ันตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
 ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมลูและการวิเคราะหขอมลู 
 ข้ันตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันา 
 ข้ันตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 ข้ันตอนที่  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 ข้ันตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 
1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนสามป ( Advantages of Planning)  
 การจัดทําแผนพฒันาสามป  เปนเครื่องมือทีจ่ะชวยใหองคการบรหิารสวนตําบลไดพิจารณาอยาง
รอบคอบ  ใหเห็นถึงความเช่ือมโยง  ระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทัง้
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหมีการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสงูสุดใหเกิดประโยชนดังตอไปน้ี 
 1. บรรลุจุดมุงหมาย ( Attention of Odjectives )  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง  
เพื่อใหองคกรบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว  การกําหนดจุดมุงหมาย  จึงเปนงานข้ันแรกของการวางแผนแลว  
จุดมุงหมายที่กําหนดมีความแจมชัด  ก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทาง  มุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 
 2. ประหยัด ( Economical Operation )  การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา  เพื่อคิดวิธีการ
ใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ดําเนินมี
ความตอเน่ืองกัน  กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตาง ๆ  อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี  กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร   
 3. ลดความไมแนนอน ( Reduction of Uncertainty )  การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผน  เปนงานที่เกี่ยวชองกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต  การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ  เปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏข้ึนแลว  ทําการคาดคะเนเหตุการณ
ในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว 
 4. เปนเกณฑในการควบคุม ( Basis of control )  การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การ
ควบคุมข้ึน  ทั้งน้ี  เพราะการวางแผนและการควบคุม  เปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่ดําเนินการคูกัน  
อาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  ถาไมมีการวางแผน  ก็ไมสามารถมีการควบคุม  กลาวไดวาแผนกําหนด
จุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 
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 5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค ( Encourages innovation and Creativity )   
การวางแผน  เปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ  และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ ( นวัตกรรม )  และ
ความคิดสรางสรรคทั้งน้ีเน่ืองจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันน้ันจะเปนการระดมปญญาของคณะผู
ทํางานดานการวางแผน  ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค  นํามาใชประโยชนแกองคกรและ
ยังเปนการสรางทัศนคติ  การมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 
 6. พัฒนาแรงจูงใจ ( Improves Motivation )  ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงช้ีใหเห็นถึงความ
รวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร  และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวย  เพราะ
เขารูอยางชัดเจนวา  องคกรคาดหวังอะไรจากเขาบาง  นอกจากน้ัน  การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและ
พัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7. พัฒนาการแขงขัน ( Improves Competitive strengsth )  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทําให
องคกรมีการแขงขันกันมากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพราะการ
วางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 8. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี  ( Better Coordination )  การวางแผนไดสรางความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคกร  ทําใหกิจกรรรมตางๆ  ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน  มีการ
จัดประสานงานในฝายตาง ๆ  ขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานทีส่ําคญัขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
1.  ประวัติความเปนมาของตําบล 

ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก  ตามคําบอกเลาของผูเฒาผูแก  
แตเดิมน้ัน  ตําบลบางจากเปนพื้นที่นํ้าทวมถึงและเปนปาตนจากข้ึนอยูตามลํานํ้าอยางหนาแนน  ผลของ
ตนจากสามารถนํามารับประทานได  สวนใบของตนจากชาวบานนํามาเย็บใชมุงหลังคา  และหอขนมปง  
( ขนมจาก )  ดวยเหตุน้ี  จึงเรียกกันติดปากวา  “ บางจาก ”  มาจนถึงปจจุบันน้ี 

2.  สภาพทั่วไป 
2.๑  ที่ต้ัง   

องคการบรหิารสวนตําบลบางจาก  ต้ังอยูหมูที่ 2 บานปากคลอง ตําบลบางจาก  อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบรุี   อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองเพชรบรุี  ระยะทางหางจากที่วาการอําเภอเมือง
เพชรบรุี  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  

 

2.2  เน้ือที่  
ตําบลบางจาก    มีเน้ือที่ ๑๒.๙๑ ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  ๘,๐๖๘.๗๕  ไร 

 

2.3  อาณาเขตติดตอ 
  -  ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขายอย 
  -  ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลวังตะโก  อําเภอเมืองเพชรบุรี 
  -  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลธงชัย  อําเภอเมืองเพชรบุรี 
  -  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลตนมะพราว อําเภอเมืองเพชรบุรี 
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2.4  ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม  ดินอุดมสมบูรณ  เหมาะแกการเกษตรกรรม  มีคลองบางจากและ
คลองสงนํ้าไหลผานตําบลทั้งป  ฤดูฝนมักจะเกิดนํ้าทวมขังเปนประจํา 

 

2.5  จํานวนหมูบาน   
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  เต็มทั้ง  ๘  หมูบาน  

     ไดแก 
หมูที่  ๑  บานดอนสนาม  ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๒  บานปากคลอง  ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๓  บานใหม  ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๔  บานสามเรือน  ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๕  บานเหมืองไกรทอง ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๖  บานหัวเวียง  ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๗  บานทุงเฟอ  ตําบลบางจาก 
หมูที่  ๘  บานลําพัง  ตําบลบางจาก 
 

2.6  การปกครอง 
 -  ลักษณะของประชากรและความเปนอยู 
  ประชากรในตําบลบางจากสวนใหญเปนชาวไทย  ยกเวนบานทุงเฟอ  หมูที่  7  เปนลาวโซง
หรือไทยทรงดํา  จะจัดงานไทยทรงดํา  ในวันที่  22  เมษายน  ของทุกป  สถานที่จัดโรงเรียนบานทุงเฟอ  
จะมีการละเลน  รําลาว  แตงชุดลาวโซง  นุงผาซิ่นขาว-ดํา ทางลง  ภาษาที่ใชสื่อสารคือ  ภาษาลาวโซง 
  ลักษณะความเปนอยูของชาวบานตําบลบางจาก  มีการสรางบานเรือนอาศัยกันอยูเปนกลุม
ตามหมูบานตาง ๆ จะมีการสรางบานเรือนกระจัดกระจายอยูบางตามความจําเปนของการถือครองพื้นที่  
ยกเวน  ประชากรหมู  4  จะมีการสรางบานเรือนที่อยูอาศัย  หลังคาติดกันหนาแนน   สวนที่เหลือจะเปน
พื้นที่ทํานาขาว  สวนหมูที่  7  จะมีพื้นที่มากแตมีจํานวนประชากรนอยที่สุด  จะมีครัวเรือน  ทั้งหมูบาน
จํานวน  1๕  ครัวเรือน  ปลูกบานเรือนอยูใกล ๆ กัน  สวนที่เหลือจะเปนพื้นที่ทํานาขาว  บอกุง  บอปลา  
  ตําบลบางจากมีครัวเรือนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน 
ประชากรทั้งสิ้น         2,066        คน    แยกเปนชาย   982    คน  
หญิง      1,084         คน    ความหนาแนน   160.03   คน/ตารางกิโลเมตร   
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ชื่อหมูบาน หมูบาน 
จํานวน 

หลังคาเรือน 
( หลัง ) 

จํานวน
ประชากรชาย 

( คน ) 

จํานวน
ประชากรหญิง 

( คน ) 

จํานวน
ประชากรรวม 

( คน ) 
บานดอนสนาม 
บานปากคลอง 
บานใหม 
บานสามเรือน 
บานเหมืองไกรทอง 
บานหัวเวียง 
บานทุงเฟอ 
บานลําพัง 
 
 
 

หมู  1 
หมู  2 
หมู  3 
หมู  4 
หมู  5 
หมู  6 
หมู  7 
หมู  8 

42 
64 
59 
132 
39 
139 
15 
79 

70 
90 
102 
228 
79 
246 
25 
142 

73 
116 
113 
251 
70 
261 
35 
165 

143 
206 
215 
479 
149 
507 
60 
307 

 
รวม 

 
569 982 1,084 2,066 

 
ขอมูล เมื่อ เดือน กุมภาพันธ  2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-8- 
 

๑. สภาพทางเศรษฐกิจ 
3.๑  อาชีพ  การประกอบอาชีพที่สําคัญของตําบลบางจาก  ดังน้ี 

1.  อาชีพเกษตรกร  คนสวนใหญในตําบลบางจากจะประกอบอาชีพทํานา  รองลงมาคือเลี้ยงสัตว  
เชน  เลี้ยงวัว  ทําบอกุง  บอปลา  และทําสวน 

ผูแทนเกษตรกรระดับตําบลบางจาก 
1.  นายจําปา  ยวงมานสะอาด ประธานผูแทนเกษตรกรระดับตําบลบางจาก 
2.  นางสมปอง  สุขประครอง    สมาชิกสภาเกษตรกรหมูที่  1 
3.  นายชยากร  แกวออน สมาชิกสภาเกษตรกรหมูที่  2 
4.  นางเชา  กระตายเผือก สมาชิกสภาเกษตรกรหมูที่  3 
5.  นางอวน  ปานนิล  สมาชิกสภาเกษตรกรหมูที่  4 
6.  นายบุญชู  ทองช่ัง  สมาชิกสภาเกษตรกรหมูที่  6 
7.  นายนิพนธ  ปนเศียร  สมาชิกสภาเกษตรกรหมูที่  8 

2.  อาชีพรับจางทั่วไป  เชน  กอสราง  รับจางภาคเกษตร 
3.  อาชีพรับราชการ  พนักงานบริษัท 
4.  อาชีพคาขาย 
 รายไดเฉลี่ยของประชากรในตําบลบางจาก  จํานวน  31,294.79  บาท/คน/ป 

3.2  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล   
 -  ปมนํ้ามันขนาดเล็ก  2  แหง  ต้ังอยูหมูที่  4  จํานวน  1  แหง  และหมูที่  3  จํานวน  1  แหง 
 -  รานขายของชํา  9  ราน 
 -  รานขายอาหารตามสั่ง  6  ราน  ต้ังอยูหมูที่  2  จํานวน  1  ราน  หมูที่  4  จํานวน  3  ราน   
       หมูที่  5  จํานวน  1  ราน  หมูที่  8  จํานวน  1  ราน 

-  รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  1  แหง  ต้ังอยูหมูที่  4 
-  ตูโทรศัพทสาธารณะ  จํานวน  9  ตู 
-  โรงสีขาวขนาดเล็ก  3  แหง  อยูหมูที่  1 ,  หมูที่  4 , หมูที่  6 
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3.3  การเงินและการคลัง 
 

ขอมูลการจัดเก็บภาษีจําแนกตามประเภทของสวนการคลัง 
 

ลําดับที ่ ประเภทภาษี 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

2552 2553 2554 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

 

ภาษีบํารุงทองที่ 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 

51,428.57 
 

2,453.75 
 

524.47 

50,928.54 
 

2,7603.00 
 

2,131.65 

36,878.71 
 

2,520.00 
 

971.50 

 รวม 54,406.79 55,874.19 40,370.21 
 
 

ตารางแสดงงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก ยอนหลังสามป 
 
ลําดับที ่ ประเภทภาษี ปงบประมาณ 

2552 2553 2554 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 

อบต.จัดเกบ็เอง 
 
สวนราชการตาง ๆ จัดเกบ็ให 
 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

629,981.98 
 

4,470,751.20 
 

4,025,400.04 
 

563,850.00 

630,564.67 
 

4,035,925.81 
 

3,919,180.00 
 

3,266,700.00 

572,651.69 
 

6,898,937.04 
 

3,255,986.00 
 

2,862,907.00 
 

 รวม 9,689,983.22 11,852,370.48 13,590,481.73 
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๒. สภาพทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 

4.1  การศาสนา 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  2  แหง  คือ   

วัดทองนพคุณ  ต้ังอยูหมูที่  4  ต.บางจาก  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  จํานวนพระภิกษุ  8  รูป   
สามเณร  2  รูป  ( ขอมูล  ณ  วันที่   29    พฤษภาคม  2555 ) 

วัดเจรญิศรีมณีผล  ( ใหม )  ต้ังอยูหมูที่  5  ต.บางจาก  อ.เมือง  จ.เพชรบรุ ี จํานวนพระภิกษุ   
7  รูป  สามเณร  1  รูป  ( ขอมูล  ณ  วันที่   29    พฤษภาคม  2555 ) 

4.2  ดานวัฒนธรรมและประเพณี 
  ประเพณีตําบลบางจากมีประเพณี  วันข้ึนปใหม  วันสงกรานต  วันเขาพรรษา  วันออก

พรรษา  การเทศนมหาชาติ  การแขงขันวัวลาน  การแขงขันเรือยาวประเพณี  การจัดงานประจําปที่วัดเจริญ
ศรีมณีผล ( ใหม )  ทอดผาปาของวัดทองนพคุณทุกวันที่  30  เมษายน  ของทุกป 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- นายเฉลียว  ทับส ี มีภูมิปญญาดานการปดเปาไสยศาสตร  ชวยรักษาโรค  เชนรักษาเริม และรักษา

แผลจากสุนัขกัด 
-  นายฉลอง  ปานนิล  มีความรูความชํานาญเรื่องการทําการเกษตร  แบบด้ังเดิมผสมผสานกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม  เชน  ทําปุยหมักชีวภาพ  ที่ต้ังโรงสีขาวขนาดเล็กของหมู  4  สามารถแกไขซอมเครื่องสี
ขาวขนาดเล็กได   

4.3  การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  1 แหง 
   1.  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 

ช้ัน จํานวนนักเรียนชาย (คน) จํานวนนักเรียนหญงิ ( คน) รวม (คน) 
 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
ประถมปที่  1 
ประถมปที่  2 
ประถมปที่  3 
ประถมปที่  4 
ประถมปที่  5 
ประถมปที่  6 
 

10 
7 
1 
6 
3 
6 
6 
6 

9 
3 
1 
6 
3 
12 
2 
2 

19 
10 
2 
12 
6 
18 
8 
8 

รวม     
ขอมูล  ณ  วันที่  20   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2555 
 จํานวนอาจารยทั้งโรงเรียน จํานวน    4 คน 

  อื่น ๆ     นักการภารโรง  จํานวน     1     คน 
 -  ครูอัตราจางของโรงเรียน จํานวน     2     คน 

ขอมูล  ณ. 30 พ.ค.  2556 
 

หมายเหตุ   15 มิถุนายน 2556 ครูเพิ่ม อีก 1 คน 
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4.4  สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางจาก  1  แหง  ( ต้ังอยูหมูที่  6 )  มีแพทยประจําโรงพยาบาล 

จํานวน  4  คน 
-  แพทยประจําตําบล  จํานวน  1  คน  ช่ือ  นายปรีชา  สีเลี้ยง 
-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า  100  เปอรเซ็นต  
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๓. การบริการพ้ืนฐาน 
 

5.๑  การคมนาคม 
 

ทางบก ( เสนทางสายหลัก ) 
๑.  ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข  ( พบ.๐๒๐๒๙ )วัดทองนพคุณ – หนองปลาไหล                

จํานวน  ๑  สาย 
๒. ถนนลาดยางสายเรียบคลองชลประทาน (คันคลองชลประทาน – ทุงเฟอ)  จํานวน  ๑  สาย 
๓. ถนนลาดยางทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ (พบ.1006) สายวัดทองนพคุณ – คันคลองชลประทาน 

จํานวน  ๑  สาย 
๔. สถานีรถไฟบางจาก (ถนนรถไฟสายใต – กรุงเทพ )  จํานวน  ๑  สาย 
๕. รถโดยสารประจําทาง (สายเพชรบุรี – หนองปลาไหล)  จํานวน  ๑  สาย 
 

       ทางนํ้า 
 

       ราษฎรใชคลองบางจากในการติดตอคมนาคมระหวางหมูบาน  หมูที่  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ 
 

5.2  การไฟฟา 
-  จํานวนหมูบานที่ใชไฟฟา  ๘ หมูบาน 
-  จํานวนประชาชนที่ใชไฟฟาโดยประมาณ  100    เปอรเซ็นต 
 

6.  ขอมูลอ่ืน ๆ  
 

6.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในตําบล ) 
 พื้นที่ในตําบลบางจาก  สวนใหญเปนดินเหนียว  ดินเหนียวเปนดินที่มีเน้ือละเอียด  เมื่อเปยกนํ้ามี

ความยืดหยุน  สามารถปนเปนกอน  เหมาะที่จะทํานาปลูกขาว  เพราะเก็บนํ้าไดนาน  สามารถอุมนํ้า  ดูดยึด
และมีธาตุอาหารพืช  จึงเหมาะที่จะทํานา  ดังน้ันประชากรสวนใหญของตําบลบางจากประกอบอาชีพทํานา   
  แหลงนํ้าเพือ่การอุปโภค-บรโิภค 
 ตําบลบางจากมีคลองธรรมชาติ  คือคลองบางจาก  เปนแมนํ้าสายหลักของตําบลบางจาก  ตําบล 
หัวสะพาน  คลองบางจากไหลผานหมูที่  4  บานสามเรือน  ไปยังหมูที่  2  บานปากคลอง  จากหมูที่  2  บาน
ปากคลองแยกไปหมูที7่  และไหลผานหมูที่  1  บานดอนสนาม  และไหลผานหมูที่  5  บานเหมืองไกรทอง  
หมูที่  6  บานหัวเวียง  หมูที่  8  บานลําพัง  ไหลผานหมูที่  3  บานใหม  ไปยังเขตตําบลหนองปลาไหล 
 

6.๒  มวลชนจัดต้ัง 
-  ลูกเสือชาวบาน   ๑ รุน ๑๐๐ คน 
-  อสม.       ๕๒ คน 
-  อช.       1๖ คน 
-  กลุมสตรีแมบานตําบลบางจาก            ๑๐๖ คน 

          -  อปพร.                                                 19      คน 



  -  ชมรมผูสูงอายุตําบลบางจาก           380 คน 
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7.  ศักยภาพในตําบล 
7.1  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑)  จํานวนบุคลากร      จํานวน  17 คน 
 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 7 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 -  พนักงานสวนตําบล     จํานวน  4 คน 
 1.  นายสารัชต    ไทรงาม  ตําแหนง  ปลัด อบต. นักบริหารงาน อบต.7 
 2.  นางสาวสุนิสา ใจปราสัย ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
 3.  นางสาวรัตนา   คลายจันทร ตําแหนง   บุคลากร  4 
 4.  นางสาววันเพ็ญ สุขพรอม ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  3 
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   2 คน 
 1.  นางสาวอุทัยวรรณ   พิกุลทอง ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 2.  นางกาญดา  แกวสะอาด ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
 -  พนักงานจางทั่วไป   จํานวน   1 คน 
 1.  นางสุวรรณา ปานขํา   ตําแหนง  นักการภารโรง 
  
 ตําแหนงในสวนการคลัง   จํานวน  4 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 -  พนักงานสวนตําบล     จํานวน  3 คน 
 1.  นางสาวจีรภรณ นันทมนตลําพูน ตําแหนง  หัวหนาสวนการคลัง ( นักบริหารงานคลัง 7 ) 
 2.  นางสาวปภัสสรา เฮงมี  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  5 
 3.  นางพชรธรณ  รุงเรือง  ตําแหนง   นักวิชาการพัสดุ  5 
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   1 คน 
 1.  นางสาวสารินี เพื่อมเสม ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได   
 

ตําแหนงในสวนโยธา   จํานวน  6 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 -  พนักงานสวนตําบล     จํานวน  1 คน 
 1.  นายวินัย  กูนาม  ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา ( นักบริหารงานชาง 7 ) 
 -  พนักงานจางทั่วไป   จํานวน   5 คน 
 1.  นางปราณี  สินปราณี ตําแหนง  พนักงานผลิตนํ้าประปา 
 2.  นายชิโนรส  ปานฉลอง ตําแหนง  คนงานทั่วไป 

3.  นายพยุงนอย  พุมสี  ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
 4.  นายเพชรรุง  ทับทิมทอง ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
 5.  นายปญญา  ปานพวง ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
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(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา     3 คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    4 คน 
ปริญญาตรี     7 คน 
ปริญญาโท     3 คน 

(๓) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ( ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2554)  
    จํานวน          13,590,481.73        บาท   

(3.1)  รายไดทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง  รวมทั้งสิ้น      572,651.69      บาท 
      หมวดภาษีอากร  39,398.71               บาท  แยกเปน 
     -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         2,520                  บาท 
 -  ภาษีบํารุงทองที่        36,878.71                 บาท 
      หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต       976.35          บาท  แยกเปน 

  -  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา       4.85       บาท 
  -  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร     731.50       บาท 
  -  คาปรับการผิดสัญญา            -           บาท 
  -  คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร              240           บาท 
       หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      5,849.63               บาท 
  -  ดอกเบี้ย                 5,849.63               บาท 
       หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  511,387   บาท  แยกเปน 
  -  คานํ้าประปา      498,772 บาท 
  -  คาติดต้ังมิเตอร       12,615       บาท 
       หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       15,040  บาท  แยกเปน 
  -  คาขายแบบแปลน      13,200  บาท 
  -  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น        1,840 บาท 
 รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       ภาษีจัดสรร     6,898,937.04          บาท 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม    4,644,139.93 บาท   

-  ภาษีบํารุง อบต.จากภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บ 
   ตามประมวลรัษฎากร 5 %                  705,235.89          บาท 

  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ       60,557.02           บาท 
  -  ภาษีสุรา      322,543.25           บาท 
  -  ภาษีสรรพสามิต     777,435.34           บาท 
  -  คาภาคหลงงแร       23,851.86           บาท 
  -  คาภาคหลวงปโตรเลียม       17,718.73           บาท 

-  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน      347,455          บาท 
 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-  เงินอุดหนุนทั่วไป               3,255,986          บาท 



 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 
  -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน       2,862,907          บาท 
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 3.2  รายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก ( ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน 2554 ) 
                รวม         11,504,791.36            บาท 
  -  หมวดรายจายงบกลาง   613,228                   บาท 
  -  หมวดเงินเดือน         4,281,834                บาท 
  -  หมวดคาตอบแทน   208,974              บาท 
  -  คาใชสอย          1,040,568.73              บาท 
  -  คาวัสดุ    978,313.08              บาท 
  -  หมวดคาสาธารณูปโภค    664,196.15              บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุน    506,343                  บาท 
  -  หมวดคาครุภัณฑ    148,118.40              บาท 
  -  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   185,309                  บาท 
  -  รายจายอื่น ๆ                                 15,000    บาท 
  -  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล 
     ใหโดยระบุวัตถุประสงค          2,862,907                   บาท 
 7.2  เครื่องมือ  อุปกรณ 
  -  รถจักรยานยนต   จํานวน  1   คัน 
  -  รถยนต    จํานวน  1   คัน 
  -  รถยนตบรรทุกนํ้าแบบเอนกประสงค จํานวน  1   คัน 
  -  คอมพิวเตอร    จํานวน  9   เครื่อง 
  -  เครื่องโทรสาร    จํานวน  1   เครื่อง 
  -  เครื่องถายเอกสาร   จํานวน  1   เครื่อง 
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ทําเนียบการปกครอง 
 
คณะผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 1.  นายวิชา  ทองยืน  ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 2.  นางพรนภา  คนคลอง  ตําแหนง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 3.  นายบุญลือ   บุญม ี  ตําแหนง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 4.  นายอธิวัฒน  ทัศนา  ตําแหนง   เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลบางจาก 
 
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลบางจาก 
 หมูที่  1  นายพิพัฒนพงษ   ปลั่งกลาง ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
             นายจิระ จิรประเสริฐวงศ ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  2  นายสุชิน ทับส ี  ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
             นายสมชาย จันทรมาก ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  3  นายจํานงค คงคาชวย ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
             นายบุญเลิศ เสือสะอาด ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  4  นายบุญมาก ขาวสะอาด ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
             นายนเรตร ทับทิมทอง ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  5  นายธนบูลย มีมาก  ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
            นายวรธน มีมาก   ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  6  นายประสทิธ์ิ เอี่ยมเทศ ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
             นายบุญธรรม บุตรนอย ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  7  นางบุญเอือ้ สลีวงศ  ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
             นางพยอม       เทพเทศ  ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 หมูที่  8  นายนายวิชัย พงษจุย  ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
    นายเทียน   ทองคล้ํา  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
  
กํานัน-ผูใหญบาน 
 หมูที่  1  นายสายันต   สีสงัข 
 หมูที่  2  นายสุชิน พับแผนทอง 
 หมูที่  3  นางวาสนา เพื่อมเสม 
 หมูที่  4  นางสุดใจ สุขพรอม 
 หมูที่  5  นายอําพัน พันขวง   ( กํานัน ) 
 หมูที่  6  นายวินัย คนคลอง 
 หมูที่  7  นายสงกรานต  เทพเทศ 
 หมูที่  8  นายวันไชย รอดอน 
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(๔) ศักยภาพชุมชนและพื้นที ่
(๕) การรวมกลุมของประชาชน 

อํานวยกลุมทุกประเภท    ๙ กลุม 
 แยกประเภทกลุม  
 -  กลุมอาชีพ     ๑ กลุม 
 -  กลุมออมทรัพย    ๘ กลุม 
 -  กลุมอื่น ๆ      - กลุม 
(๖) จุดเดนของพื้นที่  (ที่เอือ้ตอการพัฒนาตําบล) 

- เปนพื้นทีร่าบลุมเหมาะกบัการทําการเกษตร 
- มีคลองสงนํ้าผานทุกหมูบานเหมาะกับการเลี้ยงสัตวนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                          
สวนที่  3 

 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปทีผ่านมา  

 
3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนาในปท่ีผานมา ( ตุลาคม 2553 – กันยายน  2554 ) 
 
 องคการบรหิารสวนตําบลบางจากไดดําเนินการโครงการตางๆ ตามแนวทางการพฒันา  ดังตอไปน้ี 
 
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
           - 
๒. การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

(๑) โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าและวัชพืช  หมูที่ 7  บานทุงเฟอ    จํานวน  43,335  บาท 
 
๓. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการสรางรายได 

(๑) โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล  จํานวน   
     30,000  บาท 

 
๔. การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

(๑) โครงการสนับสนุนการศึกษา  อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  ( 2 โครงการ ) รวมเปนเงิน          
     347,593.08  บาท  รายละเอียดดังน้ี 

- คาอาหารเสริมนม  จํานวน  ๑๔๙,993.08  บาท 
- อุดหนุนโรงเรียนวัดเจรญิศรีมณีผล (คาอาหารกลางวัน) จํานวน  58,5๐๐  บาท 
- อุดหนุนโรงเรียนวัดทองนพคุณ (คาอาหารกลางวัน) จํานวน  ๑39,1๐๐  บาท 

(๒) อุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอเมอืงเพชรบรุี  ในโครงการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร  
    ครั้งที่  26  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๓) อุดหนุนโรงเรียนวัดเจรญิศรีมณีผล ในโครงการจัดซื้อหนังสือคนควาเขาหองสมุด จํานวน  
     ๑๐,๐๐๐บาท 
(๔) อุดหนุนโรงเรียนวัดทองนพคุณ  ในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(5) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและพระราชพธีิ  ๗  โครงการ (คาใชจายในการ 
     จัดงานตาง ๆ )  จํานวน  360,008  บาท 

 
๕.  การพัฒนาดานสังคม 

(1) โครงการจัดอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของตําบลบางจากเพื่ออยูเวรรบัแจงเหตุดวน  
     เหตุราย  จํานวน  73,000  บาท 
(2) อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติด อําเภอเมืองเพชรบรุ ี ในโครงการสรางรั้วชุมชน 
     ใหเขมแข็งตามยุทธศาสตร  ๕  รั้วปองกัน  จํานวน  ๓๘,๐๐๐  บาท 
(3) อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติด อําเภอเมืองเพชรบรุ ี ในโครงการเสริมสราง 
     การมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  



     จํานวน  2๘,๐๐๐  บาท 
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(4) อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติด อําเภอเมืองเพชรบรุี  ในโครงการจัดกจิกรรม     
     วันตอตานยาเสพติดประจําป  2555  จํานวน   4,๐๐๐  บาท 
(5) โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสตางๆ (4 โครงการ)   

               จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น   463,000  บาท   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- เบี้ยยังชีพคนชรา  จํานวน  404,500  บาท 
- เบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  26,000  บาท 
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  32,500  บาท 

     
๖.  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(๑) โครงการพฒันางานสาธารณะสุขมูลฐานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบางจาก  
     จํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 

 
๗.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 

(1.) โครงการจัดซื้อวัสดุ  วัสดุทดสอบ  ครภัุณฑ  คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คาขอรบัวารสาร   
สิ่งพมิพ  ตําราตาง ๆ  คาลางฟลมอัดและขยายภาพ  คาจางเหมาบริการ  กําจัดวัชพืช  แบกหาม
สัมภาระ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 997,800.90 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
สํานักงานปลัด  จํานวนเงินรวม  421,178  บาท  รายละเอยีดดังน้ี 

- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  15,493  บาท 
- วัสดุสํานักงาน  จํานวน  ๓8,820  บาท 
- วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  48,943  บาท 
- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  4,987  บาท 
- คาวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  43,190  บาท 
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  4,993  บาท 
- คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  จํานวน  194,562  บาท 
- คาครุภัณฑสํานักงาน (ตูเก็บเอกสาร) จํานวน  2,800  บาท 
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร) จํานวน  21,๕๐๐  บาท 
- คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ( คากลองถายรูปดิจิตอลพรอมเลนสและแฟลช   
  จํานวน  30,890  บาท 
- คาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ  จํานวน  15,000  บาท                                      

    สวนการคลัง  จํานวนเงินรวม  35,009.62  บาท  รายละเอียดดังน้ี 
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  11,366.62  บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  15,993  บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน ( เกาอี้เกบ็ภาษี )  จํานวน  1,150  บาท 
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องปริ้นเตอร) จํานวน 6,500   

   สวนโยธา  จํานวนเงินรวม  541,613.30  บาท  รายละเอียดดังน้ี 
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  58,031.30  บาท 
- วัสดุสํานักงาน  จํานวน  11,540  บาท 



- วัสดุกอสราง  จํานวน  109,974  บาท 
- วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น  จํานวน  42,205  บาท 
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- วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  59,963  บาท  
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  222,300  บาท 
- คาครุภัณฑการเกษตร  ( ปมนํ้าแบบหอยโขง )  จํานวน  37,600  บาท 

 (2) โครงการบํารงุรกัษาหรอืซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ  , ครุภัณฑตาง ๆ  จํานวนเงินรวมทัง้สิ้น   
     56,546.93 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
     สํานักปลัด  จํานวนเงินรวม  38,529.93  บาท  รายละเอียดดังน้ี 

- คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน  5,638.53  บาท 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน  32,891.40  บาท     

               สวนโยธา  จํานวนเงินรวม  18,017  บาท  รายละเอียดดังน้ี 
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน  2,080  บาท 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน  15,937  บาท     

(3) โครงการจัดการเลือกต้ังทั่วไป  หรอืเลือกต้ังซอมของสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลและ 
     ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  53,208.55  บาท 
(4) โครงการจัดอบรมหรือสงบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลใหไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน 
     ความรูตามหลักสูตรตาง ๆ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  299,398  บาท  รายละเอียดดังน้ี 

               สํานักปลัด   
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทาง  จํานวน  290,366  บาท 
    สวนการคลัง 
    - คาใชจายในการเดินทาง  จํานวน  5,652  บาท 
    สวนโยธา 

- คาใชจายในการเดินทาง  จํานวน  3,380  บาท 
(5) อุดหนุนทีท่ําการองคการบรหิารสวนตําบลโพพระในโครงการศูนยขอมลูขาวสารจัดซื้อ/จัดจาง  
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 10,000 บาท 
(6) โครงการอุดหนุนและสนับสนุนหนวยงานของรฐั  เอกชน  ตามอํานาจ  หนาที่ขององคการบริหาร 
     สวนตําบล   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  108,743  บาท  รายละเอียดดังน้ี 
 - อุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหงชาติ  ครั้งที่  32  จํานวน  5๐,๐๐๐  บาท 

- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแขงขันวัวลานประจําป 2554 จํานวน  58,743  บาท 
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1.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ จํานวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

55 -  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 
 

25 1  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิและการ
สรางรายได 

23 1  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

20 5  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 

20 5  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 

41 1  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
การมสีวนรวมทางการเมือง 

38 6  

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

9 -  

 
1.3   การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

องคการบรหิารสวนตําบลบางจาก  ไดรับการจัดต้ังข้ึนมาเมือ่ป  พ.ศ. 2543  เริ่มแรกจาก 
การยกฐานะมาจากสภาตําบล  มีรายได 1 ลานกวาบาท  มีหมูบานทั้งหมด  8 หมูบาน มีพื้นทีท่ั้งหมดประมาณ  
8,068  ไร  ความตองการในการพฒันาหลายดานโดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน 

องคการบรหิารสวนตําบลบางจาก ไดดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาในเกือบทุกดาน   
โดยไดจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ   ตามความตองการของประชาชนในพื้นที่โดยผานกระบวนการ 
ประชาคมหมูบานและตําบลตามลําดับ ซึ่งก็สามารถสนองความตองการและความจําเปนข้ันพื้นฐาน           
แกประชาชนในตําบลไดสวนใหญ 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
จุดแข็ง 

- พื้นที่ของตําบลเหมาะสมแกการทําการเกษตรกรรม 

- ประชาชนมีรายไดหลักจากการเกษตร 
- โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมมีเสนทางเช่ือมโยงระหวางกัน 
- มีระบบการสงนํ้าชลประทานและมีระบบประปาหมูบานในพื้นที่สวนใหญของตําบล 

- ประชาชนสวนใหญมีอัธยาศัยดี เอื้อเฟอ  เมตตาและเอื้ออาทรตอกัน 
- มีสถานที่ศึกษาใกลชุมชน 

- ไมมีปญหาทางดานศาสนา 
- มีวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ินเหมือนกัน 
- ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีนอยมาก 

- มีการใหบริการสาธารณสุขมลูฐานดี 
- ผูนําในชุมชนสวนใหญมีศักยภาพในการบรหิารและดําเนินงานรวมกับ  อบต.  ไดดี 

- ประชาชนสวนใหญมสีุขภาพอนามัยแข็งแรง 
- มีภูมิปญญาดานการแปรรูปผลผลิต 

จุดออน 

- ประชาชนมีอาชีพหลักคือการทํานา  ซึ่งขาดการประกอบอาชีพเสรมิเพื่อเสรมิรายได 
- ขาดการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อทํากจิกรรมรวมกัน 

- ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  และขาดจิตสํานึกดานสาธารณะ 
- ขาดการจัดการดานการผลิต  และการตลาด 
- ชุมชนขาดกลไกสงเสริมการมสีวนรวมในภาคประชาชน 

- มีปญหาเรื่องคนดอยโอกาส  เชน  สวัสดิการของผูสงูอายุ เด็ก  คนพิการ ฯลฯ 
- ในบางพื้นทีม่ีปญหาเรื่องไฟสองสวางทางสาธารณะ  

- มีปญหาเรื่องนํ้าทวมทุกป  เพราะคูคลองตางๆ  ภายในตําบลต้ืนเขินไมสามารถระบายนํ้าไดทัน 
- มีปญหาเรื่องนํ้าเค็มหนุน  เพราะไมมปีระตูปดเปดสําหรบักัน้นํ้าเค็มทําใหขาดนํ้าเพื่อการบรโิภค 
- ประชาชนสวนใหญขาดความรูในการควบคุมปองกันแกไขเกีย่วกับโรคภัยตางๆ  

- ผูนําหมูบานบางคนขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาทีข่องตนเอง 
- ประชาชนสวนใหญมีการศึกษานอย 
- ไมมีระบบเก็บขยะและกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

- มีปญหาในระบบสิ่งแวดลอมมากในชวงฤดูกาลนํ้าทวมขังซึ่งทําใหนํ้าเนาเสีย 
- อบต.  มีงบประมาณจํากัดในการบริหารและการพฒันา  ไมเพียงพอตอการดําเนินการโครงการ

ใหญ ๆ  
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โอกาส 
1. ผูนําหมูบานสวนใหญใหความรวมมือในการพฒันาดี 
2. มีการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ และผูนําหมูบาน 
3. ไมมีปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน 
4. มีระบบประปาหมูบานใชในพื้นทีส่วนใหญของตําบล 
5. มีสถานศึกษาที่ใหความรูแกชุมชนในพื้นที ่
6. ประชาชนสวนใหญใหความรวมมือกบัทางราชการดี 
7. มีระบบการสงนํ้าเพือ่การเกษตรจากชลประทาน 

อุปสรรค 
1. องคกรของชุมชนยังไมเขมแข็ง  ยังขาดการมีสวนรวมและการรวมกลุม 
2. ขาดตลาดกลางรับซื้อผลผลิตของชุมชน  ตองซื้อขายผานพอคาคนกลาง 
3. งบประมาณมีจํากัด  ทําใหการพฒันาในทุกดานลาชา  และดําเนินโครงการใหญไมได  ตองรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานอื่นใหดําเนินการให 
4. ผูนําหมูบานบางคนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเอง 
5. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการทําหนาที่ระหวาง อบต.  กับกํานัน  ผูใหญบาน  
6. ประสบปญหานํ้าทวมเปนประจํา  เพราะตําบลบางจากเปนที่รองรับจากตําบลอื่น  เพื่อระบายนํ้า

ออกลงสูทะเล  ซึ่งคูคลองทีร่ะบายนํ้ามีสภาพต้ืนเขิน  และมวัีชพชืทําใหการระบานนํ้าไมสะดวก
จนเออลนสองขางคูคลอง  ทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปนอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่  4 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวงสามป 
 

4.1  วิสัยทัศน 
ตําบลบางจากนาอยู ทุกภาคสวนรวมมือ การบริหารจัดการดี 
สาธารณูปโภคพรอม เศรษฐกิจเพียงพอ มีคุณภาพชีวิต 

  

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป โดยเรียงลําดับกอนหลัง 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ใหมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในตําบล 
2. ใหมีการกอสรางปรับปรุงหรือซอมแซมสะพานใหมีความสะดวกในการสัญจร 
3. ใหมีการติดต้ังและปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจร 
4. ใหมีการขยายเขตไฟฟาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
 5.  ใหมีการกอสราง  ปรับปรุงศาลากลางบาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 
แนวทางการพัฒนา 
1. ใหมีการกอสรางประตูปด  เปด  เพื่อระบายนํ้าและกั้นนํ้าเค็ม 
2. ใหมีการขุดลอกคูคลอง เหมือง สระนํ้า ถังเก็บนํ้า ตลอดจนการปรับปรุงซอมแซม 
3. ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานและประปาสวนภูมิภาคและปรับปรุงนํ้าประปาใหใส

สะอาดและเพียงพอแกการอุปโภค – บริโภค 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการสรางรายได 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพแกเด็กเยาวชนและประชาชนในโรงเรียน 
2. สงเสริมและจัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย และสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธขาว  

เพื่อเพิ่มรายไดในการดํารงชี  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดใหมีหรือสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพ 
4.  สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสทํางานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 

  4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. จัดใหมีการสนับสนุนวัสดุการศึกษา อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม ) แกเด็ก      
นักเรียนในโรงเรียนและกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 

2. สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและสนับสนุนทุนการศึกษา 
3. กอสรางที่อานหนังสือประจําหมูบานพรอมจัดซื้อหนังสือพิมพหรือวารสารตาง ๆ ใหแก

ประชาชน 
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4. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและพระราชพิธีตาง ๆ 
5. อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการจัดงานประเพณี 

ตาง ๆ ของตําบล  อําเภอ  และจังหวัด 
   
  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อสรางความสามัคคีและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
2. ใหการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาส ตาง ๆ  
3. จัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในตําบล 
4. สงเสริมการปองกันการมีบุตรกอนวัยอันควรแกเยาวชน 
5. สงเสริมการเลนดนตรีในหมูเยาวชน 
6. พัฒนาประสิทธิภาพผูนําชุมชน  และชวยเหลือครัวเรือนยากจนภายในตําบล 
7. สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของ

หมูบานและชุมชน  เพื่อปองกันและตอตานยาเสพติด 
8. จัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน  ประชาชน  ในเรื่องยาเสพติดใหโทษ 
                                                    
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันการแพรระบาดของโรคตาง ๆ  
2. จัดการอบรมใหความรูในการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 
3. พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ตามงานสาธารณสุขมูลฐาน 
4. พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อจัดอบรม

ใหความรูเรื่องยาเสพติด 
5. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการออกกําลังกายตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช 

 
7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
1. จัดซื้อวัสดุ   วัสดุทดสอบ ครุภัณฑ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต. 
2. สงเสริมการพัฒนาความรูดานตางๆ ใหแกบุคลากรของ อบต. เพื่อเพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติงาน 
3. อุดหนุนและประสานหนวยงานของรัฐ เอกชน  ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบต. 
4. ดําเนินการจัด อบต. เคลื่อนที่และประชุมประชาคมหมูบานและตําบล  จัดนิทรรศการ 

ดานการเมืองทองถ่ิน เปดโอกาสใหราษฎรเขาเย่ียมชม การดําเนินงานของสภาอบต. 
พรอมรับฟงขอติชมจากราษฎร เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 

5. การบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ   ครุภัณฑตางๆ  
6. จัดการศึกษาดูงานและสงบุคลากรเขารับการอบรม 



7. จัดซื้อหนังสือวารสาร  สิ่งพิมพตางๆ และจัดพิมพเอกสารแจกประชาชนเพื่อเพิ่มความรู
ในหนาที่ของ อบต. 

8. จัดใหมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการภายในอบต. 
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 8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดใหมีการอบรมและรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. จัดใหมีรถเก็บขนขยะ  และรณรงคใหราษฎรทิ้งขยะใหเปนที่   



 
  4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.พัฒนาปรับปรงุและบํารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า ฯลฯ 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.พัฒนาระบบไฟฟา-ประปา 
4.จัดทําผงัเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะและปองกันการบกุรกุที่สาธารณประโยชน 
5.พัฒนาแหลงนํ้า  คูคลอง  และระบบชลประทาน 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 

1.พัฒนาและสงเสริมอาชีพกับใหประชาชน 
2.พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.สงเสริมสุขภาพและอนามัยรวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคติดตอ 
4.สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
5.สนับสนุนการสงเสริมงานสวัสดิการสังคม 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1.รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.สงเสริมและจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

1.สงเสริมและควบคุมมาจรฐานการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตร  การประมงเพื่อการสงออก
และบริโภค 
2.สงเสริมสนับสนุนควบคุมผลผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 
3.สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรใหเขมแข็ง  เพื่อการแขงขันดานการตลาด 
4.สงเสริมและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการจัดการและ 
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

1.สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
2.เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 

1.สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน โบราณวัตถุและพพิธิภัณฑสถานแหงชาติ 

 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการที่ดี
ในองคกรและมสีวนรวมของประชาชน 

1.พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดีในองคกร  พรอมการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารงาน
ทองถ่ิน 
2.ปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
3.ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
4.สงเสริมความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกจิการของทองถ่ิน 
5.ปรบัปรุงและพัฒนารายได 
6.พัฒนาสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
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4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรี 

ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด 
 จุดแข็งที่สําคัญของจังหวัด  คือ  มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายทั่วพื้นที่ ( ทะเล ปา เขา  

แมนํ้า  วัด  วัง  โบราณสถาน  แหลงศิลปวัตถุ )  อยูใกลกรุงเทพ ฯ  มีโครงขายการคมนาคมเช่ือมแหลงทองเที่ยว
จุดตาง ๆ มีแหลงนํ้าและระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร รวมทั้งมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งที่
เปนสถาบันการศึกษา  ภูมิปญญาทองถิ่น  และโครงการพระราชดําริอยางไรก็ตามจุดออนที่สําคัญของจังหวัด  คือ  
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเริ่มเสื่อมโทรม  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับปญหาการกัดเซาะชายฝง  ขาดการ
บริหารการจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ  มีเสนทางคมนาคมสายหลักที่เช่ือมตอจังหวัดอ่ืนเพียงเสนทางเดยีว  
ซึ่งมีประมาณการจราจรหนาแนนและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง  รวมทั้งเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูเก่ียวกับ
ระบบการผลิต  การตลาด  และการบริหารจัดการ 

 

วิสัยทัศน 
 เพชรบุรีเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิตนาอยู  นาเที่ยว  เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยสูสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1)  เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร  อาหารปลอดภัย 
 2)  เปนเมืองนาอยูที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
 3)  เปนเมืองประวัติศาสตรวัฒนธรรมที่มีชีวิต  นาเที่ยว 
 4)  เปนสังคมเขมแข็งบนฐานความรูคูคุณธรรม 
 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
 1)  สงเสริมการผลิต  ควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรเปาหมาย  และอาหารปลอดภัย 
 2)  สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและมูลคาสินคาเกษตร  อาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปทีป่ลอดภัย   
               และไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
 3)  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุมพืน้ที่การเกษตร 
 4)  สงเสริมและขยายผลการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุมพ้ืนที่ทกุ 
               อําเภอ 
 5)  พัฒนาและสงเสรมิศักยภาพของเกษตรกร  ผูประกอบการและผูใชแรงงาน 
 6)  สงเสริมการตลาด  การประชาสัมพันธสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรปูทัง้ในและ 
               ตางประเทศ 
 7)  พัฒนาและสรางความรวมมือระหวางเครือขายผูผลิตดานเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
 8)  ควบคุม  ปองกันและแกไขปญหาจากมลพิษ  ภัยธรรมชาติ  สาธารณภัยและสงเสริม 
               อุตสาหกรรมที่ไดรับมาตรฐาน 
 9)  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  และปองกันการกัดเซาะชายฝง 
               ทะเลและแมนํ้า 
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 10)  เสริมสรางความม่ันคง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 
                 ประชาชน 
 11)  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 12)  เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 13)  สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
 14)  พัฒนาแหลงทองเที่ยว  ภูมิทัศนและกิจกรรม  โดยอาศัยทุนทางวฒันธรรม  ธรรมชาติ   

                           ภูมิปญญาทองถ่ิน  และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 15)  สงเสริมการตลาด  และการประชาสมัพันธการทองเที่ยวเชิงรุก 
 16)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัย  และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ 
                 ทองเที่ยว 
 17)  พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการทีเ่กี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง 
 18)  บูรณาการความรวมมือดานการทองเที่ยวของทกุภาคสวนและเช่ือมโยงการทองเที่ยว 
                 ระหวางจังหวัด/กลุมจงัหวัด 
 19)  สรางเสรมิความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  และพัฒนาเครอืขายชุมชน 
 20)  สรางเสรมิจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 
 21)  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ  ผลิตภัณฑชุมชน OTOP และ SME 
 22)  สรางสงัคมแหงการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ  รวมทัง้ 
                 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 23)  พัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความรูคูคุณธรรม  เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอเมืองเพชรบุรี 
       วิสัยทัศน 
  เมืองเพชรบุรีเปนเมืองนาอยู เปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรศูนยรวมผลิตผล
ทางการเกษตรแปรรูปอาหารและสินคาพ้ืนเมือง  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  สรางชุมชนโดยการมีสวนรวม 
รวมใจดานยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและสุขภาพดีถวนหนา  สงเสริมให
ทองถ่ินรวมแกปญหาชุมชน 
 
นโยบายอําเภอ 
- สนับสนุนสงเสริมใหอําเภอเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
- สนับสนุนสงเสริมใหเด็กที่จบการศึกษาทุกระดับ ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
- สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความเขมแข็ง  สามารถตอบสนองความตองการของราษฎรใน

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพทุกดาน 
- สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการตางๆ โดยผานกระบวนการประชาคมในการ

อนุรักษ 
- สงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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- สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  และรูจักปองกันดูแลรักษา 
- ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพและเนนการใชปุยชีวภาพ 

 
4.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

  
      ผูบรหิารทองถิ่น ไดมีนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 
 
1.  นโยบายการพัฒนางานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  จะเรงรัดนําปญหาความเดือดรอนของประชาชนมากําหนด
เปนแนวทางในการพัฒนา  โดยมีเปาหมายใหทุกหมูบานมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี  เพ่ือรองรับความตองการของ
ประชาชน 
2.  นโยบายการพัฒนาสังคม  ในฐานะผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบลบางจาก  จะนําแนวทางการจัด
งบประมาณ  เพ่ือใหเกิดการสงเสริม สนับสนุน  และชวยเหลือสงัคม โดยแบงออกเปน 

2.1 จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาตอประชาชน  เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับบุตรหลานของ
ประชาชน 
2.2 จัดใหมีการดูแลผูสงูอายุ, เยาวชน, สตรี,คนพิการ, และผูยากจน  โดยจัดใหมีกรอบของงานดังกลาวใน
แผนงานพัฒนาตําบล  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือบุคคลเหลาน้ี 
2.3 สงเสรมิใหทองถ่ินจัดต้ังองคกรภาคประชาชน  เพ่ือสรางโอกาสใหองคกรภาคประชาชนไดรับความ
ชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน เชน ชมรมผูสูงอายกุลุมพัฒนาสตรี กลุมเยาวชน กลุมเกษตรกรรม เปนตน 

 2.4 สงเสรมิการฟนฟูประเพณีและกิจกรรมวัฒนธรรมของทองถิ่น 
3.  นโยบายดานเศรษฐกิจคือ  เปนเรื่องที่สําคัญตอองคกรในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล  โดยการวาง
แนวทาง  ดังน้ี 

3.1 จัดใหมีการพัฒนารายได ของ อบต.  ใหมากย่ิงขึน้  เพ่ือสรางศักยภาพตอการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
3.2 จัดใหมีการพัฒนารายไดของภาคประชาชนดานสงเสรมิอาชีพ  และจัดหาแนวทางชวยเหลือใน 
โครงการลดรายจายครอบครัว  เชน พัฒนาใหมีศูนยกลางของรานคาชุมชนหรือในโครงการลดรายจาย 
ครอบครัว  โดยประชาชนเปนเจาของเอง หรือการจัดตัง้กลุมอาชีพตามความประสงคของประชาชน 

 3.3 จัดใหมีการเรียนรูตอภาคประชาชนในการพัฒนาอาชีพไดมากย่ิงข้ึน 
4.  ดานการเมือง 

4.1 จัดใหมีโครงสรางกระบวนการเรียนรูตอภาคประชาชน  เรื่องขององคกรปกครองทองถิ่น 
4.2 สรางโอกาสในกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนตอการตัดสินใจ  หรือการดําเนินงานกับ อบต.   
ในดานการแสดงความคิดเห็นตอโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
4.3 จัดกระบวนการพฒันาความรูในการทํางานของ อบต. ตอพนักงานเจาหนาที่ และฝายสภาทองถ่ิน 
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5.  ดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดใหมีการใชทรพัยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ใหเกิดความคุมคา และ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถิ่น 
6. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6.1 จัดใหมีการพัฒนางานดานสาธารณสุข โดยเปนของ อบต. เองดวยวิธีการเพิม่สายงานเพ่ือใหมี 
ผูรบัผิดชอบงานดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
6.2 จัดใหมีการประสานความรวมมือกับองคกรของภาครัฐที่ทําหนาที่ดูแลงานดานสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม  ในการสรางแผนงานที่เปนประโยชนตอทองถ่ิน 

7. ดานการพัฒนากีฬา 
 7.1 จัดใหประชาชนไดมีโอกาสในการออกกําลงักายเพ่ือสุขภาพ 
 7.2 จัดใหมีการสงเสริมการเลนกีฬา เพ่ือสรางความสามัคคี 

7.3 จัดใหมีการแขงขันกีฬาของทองถิ่น  เพ่ือสรางโอกาสใหกับเยาวชนในทองถ่ินไดมีโอกาสแสดงออกทาง 
ความสามารถ 

8. นโยบายดานการปองกันสาธารณภัย 
จัดใหมีแผนงานเพ่ือการชวยเหลือประชาชนในงานปองกันสาธารณภัย  ในสวนงบกลางขององคการบริหาร

สวนตําบลบางจาก 
9. นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยดานชีวิตและทรพัยสิน 

จัดใหมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ  อบต .  เ ชนควา มร วมมือ จาก กํานัน 
ผูใหญบาน  เจาหนาที่ตํารวจ เปนตน 
10. นโยบายเรื่องความสามัคคีปรองดองขององคกรและสวนรวม 

สิ่งที่ผมไดกลาวมาขางตนเปนนโยบาย  ซึ่งเปนแนวทางที่กระผมมีเปาหมายตอการดําเนินงานในฐานะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  และสิ่งที่สําคัญสูงสุดนอกเหนือจากนโยบายดังกลาวคือ  การสราง
ความรวมมือกับภาคประชาชน  และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  เพ่ือเปน
เปาหมายสูงสุดตองการใหงานที่ดําเนินการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  5   
 

บัญชีโครงการพัฒนา 





 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556 – 2558 ) 
องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2556 ป  2557 ป  2558 รวม  3  ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
     1.  ใหมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหครอบคลุมทุก 
          พ้ืนท่ีในตําบล 

28 15,603,700 1 13,000 11 4,648,200 40 20,264,900 

     2.  ใหมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสะพานใหมีความ    
          สะดวกในการสัญจร 

2 900,000 2 1,250,000 2 2,000,000 6 4,150,000 

     3.  ใหมีการติดต้ังและปรับปรุงเคร่ืองหมายบังคับจราจร 2 230,000 - - - - 2 230,000 
     4.  ใหมีการขยายเขตไฟฟา และซอมแซมไฟฟาสาธารณะ            4 2,290,000 2 270,000 2 150,000 8 2,710,000 
     5.  ใหมีการกอสราง ปรับปรุงศาลากลางบาน 1 300,000 1 300,000 1 400,000 3 1,000,000 

รวม 37 19,323,700 - 1,833,000 16 7,198,200 59 28,354,900 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา         
     1.  ใหมีการกอสรางประตูปด เปด เพ่ือระบายน้ําและกั้น   
         น้ําเค็ม 

2 47,000,000 - - - - 2 47,000,000 

     2.  ใหมีการขุดลอกคลอง เหมือง สระน้ํา ถังเก็บน้ําตลอดจน    
          การปรับปรุงซอมแซม 

9 1,750,000 7 764,250 7 3,768,000 23 6,282,250 

     3.  ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานและประปาสวนภูมิภาค  
          และปรับปรุงน้ําประปาใหสะอาดและเพียงพอแกการ 
          อุปโภค - บริโภค 

1 10,500,000 - - - - 1 10,500,000 

รวม 12 59,250,000 7 764,250 7 3,768,000 26 63,782,250 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556 – 2558 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2556 ป  2557 ป  2558 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการสรางรายได         
     1.  จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพแกเด็ก , เยาวชนและประชาชนใน  
          โรงเรียน 

2 40,000 1 20,000 2 30,000 5 90,000 

     2.  สงเสริมและจัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย เพ่ือเพ่ิม 
          รายไดในการ ดํารงชีพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

9 408,000 3 100,000 1 20,000 13 528,000 

     3.  จัดใหมีหรือสนับสนนุการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนกลุม  
          อาชีพ 

6 1,380,000 4 250,000 3 430,000 13 2,060,000 

     4.  สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสทํางานทั้งภาครัฐและเอกชน            - - - - 1 10,000 1 10,000 
รวม 17 1,828,000 8 370,000 7 490,000 32 2,688,000 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
     1.  จัดใหมีการสนับสนุนวัสดุการศึกษา อาหารกลางวันและ  
          อาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนในโรงเรียนและกอสรางศูนย 
          พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 

2 752,800 1 352,800 1 352,800 4 1,458,400 

     2.  สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนท่ี 
          ยากจน ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

     3.  กอสรางที่อานหนังสือประจําหมูบานพรอมจัดซื้อหนังสือพิมพ 
          หรือวารสารตาง ๆ ใหแกประชาชน 

- - 1 100,000 - - 1 100,000 

     4.  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและพระราชพิธีตาง ๆ 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000 
     5.  อุดหนนุงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
          ดําเนินการจัดงานประเพณีตางๆ ของตําบล อําเภอ จังหวัด 

5 210,000 2 120,000 2 120,000 9 450,000 

รวม 10 1,412,800 7 1,022,800 6 922,800 23 3,358,400 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556– 2558 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2556 ป  2557 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5.  ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสังคม         
  1. จัดการแขงขนักีฬาภายในตําบลเพือ่สรางความสามัคคีและใช       
       เวลาวางใหเปนประโยชน 

1 50,000 1 20,000 - - 2 70,000 

  2.  จัดใหมีการสนบัสนนุเบี้ยยังชีพแกคนชรา ,  ผูพกิาร , ผูปวยโรคเอดส  
       และผูดอยโอกาสตาง ๆ (4 โครงการ )  

1 900,000 1 900,000 1 900,000 3 2,700,000 

  3.  จัดใหมีการอบรมเพื่อเพิม่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิภายใน    
       ตําบล 

2 123,000 1 100,000 - - 3 223,000 

  4.  ใหความรูเรื่อการปองกนัการมบีุตรกอนวัยอันควรแกเยาวชน - - - - 1 20,000 1 20,000 
  5.  สงเสรมิการเลนดนตรีในหมูเยาวชน - - - - 1 30,000 1 30,000 
  6.  การพัฒนาประสทิธิภาพผูนําชมุชน และชวยเหลอืครัวเรือนยากจน 
       ภายในตําบล ขบัเคลื่อนกิจกรรมคณะกรรมการศูนยประสานงาน 
       องคการชุมชนบางจาก 

2 9,000 1 25,000 1 860,000 4 894,000 

  7.  สนับสนนุงบประมาณใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่ เสรมิสราง 
       การมสีวนรวมของหมูบานและชมุชนเพือ่ปองกนัและตอตานยาเสพตดิ 

3 70,000 - - - - 3 70,000 

  8.  จัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน  ประชาชน  ในเรื่องยาเสพติดใหโทษ 3 60,000 - - - - 3 60,000 
รวม 12 1,212,000 4 1,045,000 4 1,810,000 20 4,067,000 

6.  ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข         
  1.  จัดใหมีเคร่ืองมอืเคร่ืองใชในการปองกนัการแพรระบาดของ 
         โรคตางๆ  

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

  2.  จัดการอบรมใหความรูในการปองกนัและควบคมุโรคตาง ๆ   2 70,000 3 90,000 2 70,000 7 230,000 
  3.  พัฒนาระบบสขุภาพภาคประชาชนและสนบัสนนุอาสาสมัคร 
         สาธารณสขุ  และปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ 

8 214,000 5 154,000 5 154,000 18 522,000 

 4. สนบัสนนุและสงเสรมิใหมีการออกกําลังกายตลอดจนเคร่ืองมอืเครื่องใช 1 250,000 1 300,000 - - 2 550,000 

รวม 12 584,000 10 594,000 8 274,000 30 1,452,000 
                                                                                                          

                                                                                           -36- 

รวม 3 ป ป 2558 



 
 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556– 2558 ) 
องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2556 ป  2557 ป  2558 รวม  3  ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง         
     1.  จัดซือ้วัสด ุวัสดทุดสอบ ครภุณัฑ เพือ่ใชในการปฏิบัติงานของ อบต. 
          จัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสนิ 

2 200,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 

     2.  สงเสรมิการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรของ อบต. 
          เพื่อเพิม่ความรูในการปฏบิตัิงาน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

    3.  อุดหนนุและสนบัสนนุหนวยงานของรัฐ เอกชน   ตามอํานาจหนาทีข่อง อบต. 5 340,000 1 30,000 1 30,000 7 400,000 
    4.  ดําเนนิการจัด อบต. เคลื่อนที่และประชมุประชาคม  หมูบานและตําบลจดั   
         นิทรรศการดานการเมืองทองถิน่  เปดโอกาสใหราษฎรเขาเย่ียมชม 
          การดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนตําบล พรอมรับฟงขอตชิม 
          จากราษฎร เพื่อใหประชาชนมสีวนรวม 

4 80,000 2 20,000 2 20,000 8 120,000 

    5.  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ  วัสดุ  ครภุณัฑตาง ๆ  1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
    6.  จัดการศึกษาดูงานและสงบุคลากรเขารับการอบรม 2 200,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 
    7.  จัดซือ้หนังสอืวารสาร สิ่งพมิพตางๆ  และจัดพมิพเอกสารแจก 
         ประชาชนเพือ่เพิม่ความรูในหนาที่ของ อบต. 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

    8.  จัดใหมีการพฒันาดานการบริหารจัดการภายในองคการบริหารสวนตําบล 
 

        

รวม 19 1,480,000 10 410,000 10 410,000 39 2,300,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556– 2558 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2556 ป  2557 ป  2558 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
     1.  จัดใหมีการอบรมและรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสราง 
          จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

     2.  จัดใหมีรถเก็บขนขยะ  และรณรงคใหราษฎรท้ิงขยะใหเปนที่ 4 1,100,000 - - - - 4 1,100,000 
รวม 6 1,140,000 2 40,000 2 40,000 10 1,220,000 

รวมทั้งส้ิน 125 86,230,500 54 6,079,050 60 14,913,000 239 107,222,550 
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1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 จัดใหมีการกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมถนนใหครอบคลุมพ้ืนที่ในตําบล 

 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2555 – 2557 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี 1  
( เสนคันคลองชลประทานฝงถนนดิน ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร  

150,000.- (งบ
อบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนน ลูกรัง
ในการสัญจรไปมาสะดวก
และขนถายพืชผลทางการ
เกษตร  

สวนโยธา 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 6,8,3  
( สามแยกบานยายพรม-นาสองรอย ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังกวาง 3.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  

140,000 
 (งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนน  ใน
การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยและใชขนถาย
ผลผลิต ทางการเกษตร 

สวนโยธา 

3 โครงการซอมแซมถนนริมคลองสงน้ํา หมูที่ 4  
( สายบานยายเท่ียง ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซอมแซมถนน กวาง 4 
เมตร  ยาว 1,300 เมตร 

2,300,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และใชขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร 

สวนโยธา 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมูที5่  ( สายบานนางผัน ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
50 เมตร 

80,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในการ
เดินทางทําใหมีความ
สะดวกมากข้ึน 

 
สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายคลองเหมือง  
หมูที่ 6-8-3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมและขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร 

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 
4 เมตร ยาว 1,700  
เมตร 

240,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมและขน
ถายผลผลิตทางการเกษตร 

 
สวนโยธา 

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 7 
( จากทางรถไฟ-ฝายน้ําลน ) 

เพ่ือใหประชานมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังกวาง 4.50 
เมตร  ยาว 1,600 เมตร 

150,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนนในการ
คมนาคมและการสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 
จํานวน 50 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคลองธรรมชาติ  หมูที่ 8-6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมและขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวาง 4 เมตร  
ยาว 529 เมตร 

950,000 
 (งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนมีถนนในการ
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยและใชขนถาย
ผลผลิต 

 
สวนโยธา 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมูที่ 1  ( จากบานนางนงเยาว  ทิพยประเสริฐ-
ที่ดินนางนติยา  พินสําราญ ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร  

120,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนมีถนนในการ
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยและใชขนถาย
ผลผลิต 

 
สวนโยธา 

9 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก  หมูท่ี 2   
( ถนนคันคลองนอยตอจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมจรดชลประทาน ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลงหินคลุก กวาง  6 
เมตร ยาว 600 เมตร 

72,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนนสัญจร
ไปมาสะดวก และใชขน
ถายผลผลิต 

 
 

สวนโยธา 

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 3 
( บอนาขวางถึงเขตตนมะพราว ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กวาง  5 
เมตร ยาว 380 เมตร 

35,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนนสัญจร
ไปมาสะดวก และ
ปลอดภัยและใชขนถาย
ผลผลิต 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมูที่ 4 ( บริเวณทางเขาบานนางทองคํา  
มงคลเอก ) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
ถนนในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
35  เมตร 

60,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
สวนโยธา 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมูที่ 6  ( สายบานนายจิตร  พงษจุย ) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 3 เมตร ยาว 185 
เมตร 

250,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในการ
สัญจรไปมาสะดวก 

 
สวนโยธา 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมูที่ 7  ( ซอย 1 ตอจากเดิม ) 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4 เมตร ยาว 
1,710 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

3,000,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในการ
สัญจรไปมาสะดวก 

 
สวนโยธา 

14 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก  หมูท่ี 2      
( ตอจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปจรดท่ี  
คลองนอย  เขตติดตอ หมูที่ 1 วังตะโก ) 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไปมา
สะดวกและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลงหินคลุกกวาง 4 
เมตร ยาว 570 เมตร 

70,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนมีถนนในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

สวนโยธา 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 3 
( สายวังโพ 1 จากบานนายแดง-คลอง
ประทาน ) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
1,360 เมตร 

118,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
สวนโยธา 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูที่ 4 (ทางเขาบานนายทองพูน เกตุนอย ) 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3.50 เมตร ยาว  
28 เมตร 

44,100.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมูที่ 6 ( สายบานนายอํานวย  เศียรปกษา ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3 เมตร  ยาว  
100 เมตร 

135,600.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
สวนโยธา 

18 โครงการกอสรางถนนลงหินผุ หมูที่ 7            
( ชวงคลองชลประทานหมูที่ 7-บานยายนวม ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนลงหินผุ
กวาง 4 เมตร ยาว 
1,000เมตร 

100,000.-   
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดใชถนนลงหิน
ผุในการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย จํานวน  
15  ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

19 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมูที่ 8 ( จากปากทางเขา-บานนายสุเทพ  
รอดอน ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3 เมตร  ยาว  84
เมตร 

120,000 
 (งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
สวนโยธา 

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 3         
( สายวังโพ 2 จากนานางกุหลาบ-คลอง
ชลประทาน ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
1,920 เมตร 

173,000.-   
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดใชถนนลูกรัง
ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย จํานวน  57  
ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมูที่ 4  ( ทางเขาบานนายจํานง  เพชรรอด ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กวาง 3.50 
เมตร ยาว 50 เมตร 

80,000.-   
(งบอบต.) 

  ประชาชนไดใชถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในการ
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย จํานวน  132  
ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 6                 
( สายเหมืองตาบุญ ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนลูกรังกวาง 
4 เมตร ยาว 1,000เมตร 

130,000.-   
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดใชถนนลูกรัง
ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย จํานวน  139  
ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 3 
( จากบานนายแดง-บานนายสาด ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนนลูกรัง  กวาง 4 
เมตร  ยาว  948 เมตร 

86,000.- 
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

 
สวนโยธา 

24 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี  4            
( สายหลังบานลุงสวย ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนลูกรัง 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
1,600  เมตร 

150,000.-   
(งบอบต.) 

  ประชาชนไดใชถนนลูกรัง
ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย  

 
 

สวนโยธา 

25 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี 6 
( สายชลประทานฝงกะตุมจากบาน 
นายบัญญัติ  บุญมี  ถึงเขตวังตะโก ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 4 เมตร  
ยาว  1,000 เมตร 

100,000.-   
(งบอบต.) 

  ประชาชนไดใชถนนลูกรัง
ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย  

 
 

สวนโยธา 

26 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 ( จากปากทางเขา-บานนายธงชัย ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนคอนกรีต 
กวาง 3 เมตร ยาว 320  
เมตร 

430,000.-   
(งบอบต.) 

  ประชาชนไดใชถนนลูกรัง
ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย  

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
 (บาท) 

2558 
(บาท) 

27 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 ( จากศาลา-บานนายแดง ) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัยและขน
ถายผลผลิตไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนคอนกรีต 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
200  เมตร 

320,000.-   
(งบอบต.) 

  ประชาชนไดใชถนน
ลูกรังในการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย  

 
 

สวนโยธา 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือลาดยาง ( AC ) สายคันคลอง
ชลประทาน หมูที่ 1,2,6,7 เช่ือมตําบล
หนองปลาไหล  อ. เขายอย 

เพื่อใหประชาชนไดใชถนน
ในการคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือลาดยาง ( AC )  กวาง 
6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.15   เมตร 

6,000,000 
(งบอบต.อบจ. 
กรมสงเสริมฯ) 

  ประชาชนไดใชถนนใน
การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย   

 
สวนโยธา 

29 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8             
( สายบานนายสิทธิศักด์ิ-นานายเดชา ) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัยและขน
ถายผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง  กวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 13,000.-   
(งบอบต. 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

 ประชาชนไดใชถนน
ลูกรังในการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย จํานวน  
79  ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

30 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายนาปา 
หมูที่ 8 จรดหมูท่ี 3 ( เสนคูคลองเหมือง ) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัยและขน
ถายผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง  3  เมตร  
ยาว  700  เมตร 

  70,000      
( งบอบต. ) 

ประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
และขนถายผลผลิตได
อยางสะดวก  จํานวน  
50  ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

31 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี 1 
( เสนหลังบานนางอนงค-คลองวัว ) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัยและขน
ถายผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง  5  เมตร  
ยาว  3,000  เมตร 

  1,000,000      
( งบอบต. ) 

ประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
และขนถายผลผลิตได
อยางสะดวก   

 
 

สวนโยธา 

32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี 2             
( เสนชลประทานหัวหาด  ริมคลองนอย ) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัยและขน
ถายผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง   กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

  90,000      
( งบอบต. ) 

ประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
และขนถายผลผลิตได
อยางสะดวก   

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูที่ 6 ( สายบานนายยอม-บานนาย
สมหวัง ) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง  4  เมตร  
ยาว  90  เมตร 

  180,000      
( งบอบต. ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก  
จํานวน  20  ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

34 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี 1  
( จากบานนางอินทร-คลองชลประทาน ) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง  4  
เมตร  ยาว  2,200  
เมตร 

  150,000      
( งบอบต. ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก   

 
 

สวนโยธา 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูที่ 2 ( สายคลองนอย ) สายบานนายก 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง  4  เมตร  
ยาว  570  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไมนอยกวา 2,280  
ตารางเมตร 

  1,140,000      
( งบอบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก  
จํานวน  64  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 ( จากถนนคอนกรีต-บานนางผุด ) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนคอนกรีต กวาง 4 
เมตร  ยาว 30 เมตร 

  55,200      ( 
งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก  
จํานวน  42  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 - 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 ( สายคลองเหมือง ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนคอนกรีต กวาง 4 
เมตร  ยาว 1,000 เมตร 

  1,800,000      
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก  
จํานวน  39  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

38 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หินผุ หรือหินคลุก 
หมูที่ 6 ( จากสะพานวัดใหม-บานนายหนอย ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง/หินผุ/หินคลุก 
กวาง 3 เมตร 
ยาว  600  เมตร 

  42,000 
 ( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัย และขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก
จํานวน 139  ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

39 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี  5 เชื่อมตอ
หมูที่  6   ( จากบานนายวรธน    
มีมาก – บานนายบัญญัติ  บุญมี ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 3 เมตร 
ยาว  1,300  เมตร 

  91,000 
 ( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก   

 
สวนโยธา 

40 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี  5 
( จากนานายบุญมาก  ขาวสะอาด – นา 
นางชีพ  พันธุเกตุ ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 3.50
เมตร ยาว  425   เมตร 

  30,000 
 ( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจรสะดวก
และปลอดภัยและขนถาย
ผลผลิตไดอยางสะดวก   

 
สวนโยธา 
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1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 จัดใหมีการกอสราง  ปรับปรงุ หรือซอมแซมสะพานใหมีความสะดวกในการสัญจร 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

41 โครงการซอมแซมสะพานไม  3 แหง 
แหงท่ี 1 จากหมูท่ี 1-หมูท่ี  5 
แหงท่ี 2 จากหมูท่ี 1-หมูท่ี  4 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชสะพานไม 

ซอมแซมสะพานไม    
กวาง 2 เมตร  ยาว 
15 เมตร รวม 2 
แหง 

600,000 
(งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชสะพาน
ไมเม่ือซอมเสร็จ จํานวน  
100  ครัวเรือน 

  
สวนโยธา 

42 โครงการซอมแซมสะพานไม หมูท่ี  6           
( สายบานลุงเที่ยง )  

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชสะพานไม 

ซอมแซมสะพานไม    
หมูท่ี 6 กวาง  2.50 
เมตร  ยาว 25 เมตร 

300,000 
 (งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ) 

  ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชสะพาน
ไมเม่ือซอมเสร็จ จํานวน  
50  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

43 โครงการซอมแซมสะพานไม  หมูท่ี 6 
  ( สายบานลุงหนอย ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชสะพานไม 

ซอมแซมสะพานไม    
หมูท่ี 6 
กวาง  2เมตร  ยาว 
19 เมตร 

 250,000 
 (งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ) 

 ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชสะพาน
ไมเม่ือซอมเสร็จ จํานวน  
50  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

44 โครงการสรางสะพานคอนกรีต       
หมูที่  6  ( สายคลองเหมือง ) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชสะพาน 
คอนกรีต 

สะพานคอนกรีต        
กวาง 8 เมตร       
ยาว  10  เมตร 

 1,000,000 
(งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ) 

 ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชสะพาน 
จํานวน  50  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

 
-47- 

 
 



 

 

 

 

 
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามคลองชลประทานหมูท่ี 1 (สายคลองวัว) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชสะพาน 
คอนกรีต 

-สรางสะพานคอนกรีต 
ขามคลองชลประทาน  
หมูที่ 1 กวาง 8 เมตร 
ยาว  10  เมตร 
 
 

  1,000,000 
(งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

ประชาชนใชสะพาน
สัญจรไปมา จํานวน  
100  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

46 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามคลองชลประทานหมูท่ี 1  
(สะพานนากลาง) 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชสะพาน 
คอนกรีต 

-สรางสะพานคอนกรีต 
ขามคลองชลประทาน  
หมูที่ 1 กวาง 8 เมตร 
ยาว  10  เมตร 
 

  1,000,000 
(งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

ประชาชนใชสะพาน
สัญจรไปมา จํานวน  
100  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 
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1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.3  จัดใหมีการติดต้ังและปรับปรุงเคร่ืองหมายบังคับจราจร                     
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

47 โครงการไฟเตือนสามแยกเขา อบต เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน 

ติดตั้งไฟเตือนสามแยก
เขา อบต. 

150,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน   560   ครัวเรือน 

สวนโยธา 

48 โครงการติดกระจกบริเวณทางโคงในหมูบาน  
หมูที่  1-หมูท่ี  8 

เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน 

ติดตั้งกระจกบริเวณทาง
โคงในหมูบาน หมูท่ี  1-
หมูที่  8 

80,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน   560   ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 
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1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.4 จัดใหมีการขยายเขตไฟฟาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ                        
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

49 โครงการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
พรอมทั้งซอมแซมไฟสองสวาง ( ไฟทาง ) ให
ใชงานได หมูท่ี 1-หมูที่ 8 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชและมีไฟฟา
สองสวางในชวง
กลางคืนเพื่อความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟาและ
ไฟฟาสองสวางและ
ซอมแซมไฟสองสวาง 
( ไฟทาง ) หมูที่ 1-8 

140,000 
( งบ อบต.
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับความสะดวก
จากไฟฟาสองสวางในยาม
กลางคืน เพื่อการสัญจรไป
มา จํานวน 569 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

50 โครงการติดไฟฟา หมูท่ี 2 (จากหนาตอน
ชลประทาน-สะพานบานนางจิ๋วแยกเขาบาน
นายก ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชและมีไฟฟา
สองสวางในชวง
กลางคืนเพื่อความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตเสาไฟฟาจาก
หนาตอนชลประทานถงึ
สะพานบานนางจิ๋ว 

100,000 
( งบ อบต.
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับความสะดวก
จากไฟฟาสองสวางในยาม
กลางคืน เพื่อการสัญจรไป
มา  

 
 

สวนโยธา 

51 โครงการขยายเขตไฟฟาและยายเสาไฟฟาจาก
ศาลาหมู 5 จรดเขตหมู 6 ประมาณ 5-6 ตน 
และยายเสาไฟฟาเดิมออกจากร้ัวบาน 1 ตน 
ขยายเสาไฟฟาตอจากท่ียายถึงบานนายคลอย  
2 ตน  หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชไดอยางท่ัวถึง
และเพียงพอ  และ
เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียนรอยในการเดิน
เสาไฟฟา 

-เสาปูนเดินสายไฟฟา 
จํานวน 5-6 ตน  
-ยายเสาไฟฟา 1 ตน 
-ขยายเสาไฟฟา 2 ตน 

150,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนมีไฟฟาใชไดอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

 
สวนโยธา 

ไฟฟา 

52 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง ( ถนนสาย 
วังตะโก-หนองปลาไหล ) พ้ืนที่หมู 6-8-3 
ต.บางจาก 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชและมีไฟฟา
สองสวางในชวง
กลางคืนเพื่อความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟาและ
ไฟฟาสองสวางท้ัง 8 
หมูบาน 

 140,000 
( งบ อบต.
หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับความสะดวก
จากไฟฟาสองสวางในยาม
กลางคืน เพื่อการสัญจรไป
มา จํานวน 569 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

53 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา หมูท่ี 5  
( จากสะพานวัดใหมถึงบานนายสุบิน ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชและมีไฟฟา
สองสวางเพื่อความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตเสาไฟฟา
จากสะพานวัดใหมถึง
บานนายสุบิน 
ประมาณ     5 ตน 

 130,000 
( งบ อบต.) 

 ประชาชนมีไฟฟาใชไดอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

สวนโยธา 
ไฟฟา 
 

54 โครงการยายเสาไฟฟา หมูที่ 7  ยาย
แนวเสาไฟฟาจากริมคลองขึ้นตามแนว
ถนน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การใชไฟฟาและเพื่อ
ความเปนระเบียบ 

ยายแนวเสาไฟฟาจาก
ริมคลองข้ึนมาอยูตาม
แนวถนน 

  100,000 
( งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการขยายแนวไฟฟา 
และเพื่อความเปนระเบียบ
จํานวน 50  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

 

55 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา  หมูท่ี 8   
บานนายเสริม  พงษจุย-บานนายแสวง  
สิงหสังข 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชและเพ่ือความ
เปนระเบียบ 

ขยายแนวชวงละ 70 
เมตร ( เสาไฟ  
จํานวน 2 ตน ) 

  50,000 
(งบ อบต. ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการขยายแนวไฟฟา 
จํานวน 79 ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

56 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
หมูที่ 2  ( สายพีพีปารคเขตติดตอ
วังตะโก – วัดเขาตะเครา  
อ.บานแหลม ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชและมีไฟฟา
สองสวางในชวง
กลางคืนเพ่ือความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟาและ
ไฟฟาสองสวาง 
 ( ไฟทาง )  

1,900,000 
( งบ อบต.
หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับความสะดวก
จากไฟฟาสองสวางในยาม
กลางคืน เพื่อการสัญจร 
ไปมา  

 
 

สวนโยธา 
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1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.5 จัดใหมีการกอสราง  ปรับปรุงศาลากลางบาน                           
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

57 โครงการซอมแซมและตอเติมศาลา 
ตาเลื่อน-ยายทิพย  พรอมเทพื้น
ศาลา  ( หมูท่ี 2 ) 

เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 
2 ไดมีสถานท่ีในการ
ประชุมและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

ซอมแซมและตอเติม
ศาลา กวาง 3.50 
เมตร  ยาว 7.70 
เมตร 

300,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น   
ท่ีเกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับประโยชน
จากการกอสรางศาลา
เอนกประสงคจํานวน  64  
ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

 

58 โครงการปรับปรุงศาลากลางบาน 
หมูที่ 4 ( บานสามเรือนนอก )และ
สรางหองน้ํา 

เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 
4 ไดมีสถานท่ีในการ
ประชุมและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

ปรับปรุงศาลากลาง
หมูบาน หมูท่ี 4  
ตามแบบ อบต.
กําหนด 

 300,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น   
ที่เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับประโยชน
จากการกอสรางศาลา
เอนกประสงคจํานวน  
132  ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 

 

59 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ 7 

เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 
7 ไดมีสถานท่ีในการ
ประชุมและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

กอสรางศาลา
เอนกประสงค กวาง  
5  เมตร ยาว 12  
เมตร 

  400,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น   
ที่เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการกอสรางศาลา
เอนกประสงคจํานวน  13  
ครัวเรือน 

 
สวนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตรดานแหลงน้ํา 
 2.1 จัดใหมีการกอสรางประตูปด เปด เพ่ือระบายน้ําและกั้นน้ําเค็ม                        
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

60 โครงการกอสรางประตูปด-เปด เพ่ือระบาย
น้ําและกั้นน้ําเค็ม หมูที่ 7 ( คลองบางจาก ) 

เพื่อใหมีประตูปดเปด 
เพื่อระบายน้ําและกั้น
น้ําเค็มหนุนขึ้นมา เพ่ือ
ประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กอสรางประตูปด-
เปดน้ํา  กวาง 20  
เมตร 

40,000,000 
( งบ อบต.  

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

  ระบายน้ําในหนาน้ําหลาก
และปดกั้นน้ําเค็มหนุน
ขึ้นมา  ประชาชนไดใชน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตรได 
จํานวน 569 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

61 โครงการกอสรางประตูปด-เปด เพ่ือระบาย
น้ําหมูที่ 3 (คลองบางจากกับหนองปลาไหล) 

เพื่อกันน้ําเค็มและ
ประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

ฝายหรือเข่ือนกั้น
น้ําเค็ม กวาง 14 
เมตร สูงจากพื้น 3 
เมตร 

7,000,000 
( งบ อบต.  

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

  ระบายน้ําในหนาน้ําหลาก
และปดกั้นน้ําเค็มหนุน 
ประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 

 
 

สวนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตรดานแหลงน้ํา 
 2.2 จัดใหมีการขุดลอกคูคลอง  เหมือง สระน้ํา  ถังเก็บน้ํา  ตลอดจนการปรับปรุงซอมแซม   
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

62 โครงการขุดลอกคลองบางจาก หมูท่ี 1 
( จากบานนางเครือ-บานนางอนงค ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง 
10 เมตร ยาว 1,200 
เมตร ลึก 2 เมตร 

250,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม 

   
สวนโยธา 

63 โครงการขุดลอกวัชพืชในคลอง หมูท่ี 3 
( สายบานยายพรม-เขตตนมะพราว ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกวัชพืชในคลอง
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
1,105 เมตร  

200,000 
  ( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม 

   
สวนโยธา 

64 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 4 
( สายเลียบถนนบางจาก-หนองปลาไหล ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา 
จํานวน 6 จุด  ใชทอ
ขนาด 1 เมตร จํานวน  
36  ทอ 

200,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 50 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

65 โครงการกอสรางขุดวางทอระบายน้ํา  หมูท่ี 5 
( หนาบานนายบุญมี ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา ใชทอ
ขนาดผาศูนยกลาง 80  
ซม. ประมาณ 8 ทอ 

30,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 38 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

66 โครงการลอกวัชพืช หมูที่ 6 ( สายคลองเหมือง
ต้ังแตปากคลองวัดใหม-สุดสาย ลอกเฉพาะ
วัชพืชตนเดือนกุมภาพันธของทุกป ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกวัชพืชในคลอง 
กวาง 10 เมตร  ยาว  
3,000เมตร  

50,000 
  ( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกดิน้ําทวม 

   
สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

67 โครงการขุดลอกคลองซอย  หมูท่ี 7            ( 
กลางทุงนา ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลอง กวาง 
2.50  เมตร  ยาว  
1,500  เมตร  ลึก  0.75  
เมตร 

250,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 50 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

68 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่  8  
( สายปาชา -สองรอย) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง 
3.50 เมตร ยาว 1,800 
เมตร  

350,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม จํานวน 
50 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

69 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 1 
( ฝงถนนคอนกรีต-ชลประทานสายคลองวัว 
พรอมฝงทอ 8 จุด ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองหมูที่ 1 
กวาง 2  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร   

400,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 42 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

70 โครงการตัดวัชพืช หมูท่ี3 เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ตัดวัชพืชในคลอง 
กวาง  10  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

20,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 42 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

71 โครงการกําจัดผักตบชวา หมูที่ 4  ( คลองท้ิง
น้ําบานยายเท่ียง ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

กําจัดผักตบชวา กวาง 6 
เมตร  ยาว 1,300  
เมตร   

 20,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ี
การเกษตร  

 
 

สวนโยธา 

72 โครงการขุดลอกคลองเหลาเล็ก  หมูที่ 7  
พรอมฝงทอมีหูชาง ( ตามแบบชลประทาน ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 3 
เมตร  ยาว  500 เมตร  
ลึก  0.75  เมตร 

 83,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการลอก
คลองจํานวน   50 
ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

73 โครงการขุดลอกคลองท้ิงน้ํา หมูท่ี 8 
(สายบานนายแสวง-บานนายระนอง นิลแดง ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลอง กวาง 
3.50  เมตร  ยาว  600  
เมตร   

 100,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 79 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

74 โครงการขุดลอกคลองขางถนนรถไฟ  
จรดคลองชลประทาน  หมูท่ี 1 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 6 
เมตร  ยาว  700 เมตร   

 113,250 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการลอก
คลองจํานวน   50 
ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

75 โครงการขุดลอกคลองเหลาใหญ หมูที่ 7    
(พรอมฝงทอมีหูชางตามแบบของชลประทาน) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 3 
เมตร  ยาว  1,250 
เมตร  ลึก  0.75  เมตร 

 200,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการลอก
คลอง 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

76 โครงการขุดลอกคลองท้ิงน้ํา หมูท่ี  8 
( สายบานนายระนอง  นิลแดง ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 3 
เมตร  ยาว  400 
เมตร   

 48,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 100 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

77 โครงการขุดลอกคลอง  หมูท่ี  3 
( สายนาวน-นาตาขัน ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 
2.50เมตร  ยาว  
1,000 เมตร   

 200,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 100 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

78 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมตะแกรง
ปดปากรางระบายน้ํา  หมูที่  8 
( สายบานนายบุญนาค-คลอง ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขนาดรางกวาง 0.50 
เมตร  ยาว  11.50 
เมตร   มีตะแกรงปด
ปากรางทิ้งน้ํา 

  18,000 
( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 50 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

79 โครงการขุดลอกคลอง  หมูท่ี  3 
( สายหนองกระนาค-สามแยกนานางกุหลาบ ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 
2.50เมตร  ยาว  
1,500 เมตร   

  300,000 

( งบ อบต. 
หนวยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ระบายน้ําไดสะดวกทํา
ใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 50 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

 2557 
 (บาท) 

2558 
(บาท) 

80 โครงการขุดลอกคลองบางจาก  ต้ังแต
หมูที่ 4  เขตติดตอวังตะโกจรดหมูท่ี  7 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลองคลอง กวาง 22 
เมตร  ยาว 10,000  
เมตร  ลึก  3  เมตร 

  3,000,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการระบายน้ําได
สะดวกทําใหไมเกิดน้ําทวม
พ้ืนที่การเกษตร จํานวน 
150  ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

81 โครงการขุดลอกคลอง  หมูท่ี  3 
( สายนาวนจากนานายทุย-นานาง
กุหลาบซีกตะวันออก ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลองกวาง 
2.50เมตร  ยาว  500 
เมตร   

  100,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการระบายน้ําได
สะดวกทําใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 100 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

82 โครงการกําจัดวัชพืชในคลองบางจาก 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

กําจัดวัชพืชในคลอง
บางจาก 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 

  40,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการระบายน้ําได
สะดวกทําใหไมเกิดน้ําทวม  
จํานวน 500 ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 

83 โครงการซอมแซมถังเก็บน้ํา ฝ.99     
หมูที่ 1-หมูที่  8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ไวใชในการเกษตรและ
บริโภคในหนาแลง 

ซอมแซมถึงเก็บน้ํา   
ฝ.99หมูท่ี 1-หมูท่ี  8 

  150,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการซอมแซมถังเก็บ
น้ําเพ่ือเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลง จํานวน  150 
ครัวเรือน 

 
 

สวนโยธา 
 

84 โครงการขุดลอกคลอง  หมูท่ี  1  
( สายคลองวัว ) 

เพ่ือใหระบายน้ําได
สะดวก 

ขุดลอกคลอง 
กวาง 5 เมตร  ยาว 
800 เมตร 

  160,000 
 ( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการระบายน้ําได
สะดวกทําใหไมเกิดน้ําทวม  

 
 

สวนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตรดานแหลงน้ํา 
2.3 จัดใหมีการขยายเขตประปาหมูบานและสวนภูมิภาค , ปรับปรุงน้ําประปาใหใสสะอาดและเพียงพอตอการอุปโภค - บริโภค  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
 (บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

85 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคและ
ปรับปรุงน้ําประปาใหใสสะอาดและเพียงพอ 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ไวใชในการอุปโภค-
บริโภค 

ขยายเขตประปาและ
ปรับปรุงน้ําประปาใหใส
สะอาด หมูที่ 1-หมูท่ี 8 

10,500,000 

( งบ อบต. 
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนมีน้ําไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค 

 
สวนโยธา 
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3.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ และการสรางรายได 
 3.1 จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพแกเด็ก เยาวชน  ประชาชน ในโรงเรียน 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

86 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน      
หมูที่  1-หมูท่ี 8 

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาอาชีพ 

ประชาชน 
หมูที1่-หมูท่ี8  ปละ  
1 คร้ัง 

20,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดรับความรู
เพ่ิมเติมนํากลับไป
พัฒนาอาชีพใหดีข้ึน
กวาเดิม 

 
สํานักปลัด 

87 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกเยาวชนและ
เด็กในโรงเรียน 

เพื่อใหเยาวชนมีความรู
และสามารถนําไป
ประกอบเปนอาชีพได 

เยาวชนในตําบลบาง
จากและเด็กนักเรียน 
2 แหง 

20,000 
( งบ อบต. ) 

20,000 
( งบ อบต. ) 

20,000 
( งบ อบต. ) 

ทําใหเยาวชนและเด็กใน
โรงเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว 

  
 
 

สํานักปลัด 

88 โครงการจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
กําจัดวัชพืชในนาขาว หมูท่ี 1-หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนตําบล
บางจากท่ีประกอบ
อาชีพทํานาขาวไดรับ
ความรูทางดานกําจัด
วัชพืชในนาขาว 

ประชาชนหมูที่ 1- 
หมูที8่ ไดรับความรู
และเขาใจเกี่ยวกับ
การกําจัดวัชพืช 

  10,000 
( งบ อบต.) 

ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
กําจัดวัชพืชจํานวน 100  
ครัวเรือน 

สํานักปลัด 
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3.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ และการสรางรายได 
 3.2 สงเสริมและจัดหาอาชีพสงเสริมใหแกผูมีรายไดนอย  เพื่อเพ่ิมรายไดในการดํารงชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

89 โครงการเล้ียงโคชุมชน  หมูท่ี 1 เพ่ือสรางอาชีพเสริม
ใหกับประชาชน 

ประชาชนหมูท่ี 1  มี
รายไดเพิ่มข้ึน 

50,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนหมูที่ 1 ตําบลบางจากมี
รายไดเพ่ิมข้ึนทําใหมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น 

 
สํานักปลัด 

90 โครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือหารายได
เสริมใหแกผูมีรายไดนอย หมูท่ี 3 

เพ่ือสรางอาชีพใหกับ
ประชาชนหมูท่ี 3 

สรางอาชีพใหกับ
ประชาชนหมูท่ี 3 

50,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนหมูที่ 3 ตําบลบางจากมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

 
สํานักปลัด 

91 โครงการจัดหาอาชีพใหกับประชาชนท่ี
ยังไมมีอาชีพและผูที่มีรายไดนอย หมูท่ี4 

เพ่ือสรางอาชีพใหกับ
ประชาชนหมูท่ี 4 

สรางอาชีพใหกับ
ประชาชนหมูท่ี 4 

50,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนหมูที่ 4 ตําบลบางจากมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

 
สํานักปลัด 

92 โครงการทําลานตากขาวท่ีศาลเจาและ
ทําถนนเขาลานตากขาว  หมูที่ 6 

เพ่ือทําลานตากขาวท่ี
ศาลเจาและทําถนน
เขาลานตากขาว 

ลานตากขาวท่ีศาลเจา
และทําถนนเขาลานตาก
ขาว ถนนลกูรังกวาง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร 

120,000 
( งบ อบต.) 

  ลานตากขาวท่ีศาลเจาและทําถนน
เขาลานตากขาว ถนนลูกรังกวาง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร 

สํานักปลัด 
สวนโยธา 

93 โครงการเล้ียงไกพื้นเมือง หมูที่1 เพ่ือสรางอาชีพเสริม
ใหกับประชาชน 

ประชาชนหมูท่ี 1  มี
รายไดเพิ่มข้ึน 

50,000 
( งบ อบต.) 

  ประชาชนหมูที่ 1 ตําบลบางจากมี
รายไดเพ่ิมข้ึนทําใหมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น 

 
สํานักปลัด 

94 โครงการสงเสริมการผลิตปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ  

เพ่ือเปนการลดตนทุน
ในการเกษตรและลด
การใชสารเคมี 

ประชาชนตําบลบางจาก
นําปุยน้ําหมักชีวภาพไป
ใชในการเกษตร 

 20,000 
( งบ อบต.) 

 ประชาชนตําบลบางจากไดกําไร
จากการทําการเกษตรมากขึ้น และ
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 
 

สํานักปลัด 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

95 โครงการสนับสนุนกลุมแมบานซื้อ 
เคร่ืองซีนปากแกว  หมูท่ี 8    

เพื่อสนับสนุนใหชาวบานหมูที่ 
8 มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ซื้อเคร่ืองซีนปากแกว 
จํานวน 1 เคร่ือง 

18,000 
( งบ อบต.
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

  กลุมแมบานหมูที่ 8 
ไดรับประโยชนในการใช
เคร่ืองซึนปากแกวทําให
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 50 
ครัวเรือน 

 
สํานักปลัด 

96 โครงการใชปุยในนาขาวอยางเหมาะสม เพื่อใหประชาชนในตําบลบาง
จากใชปุยในนาขาวไดถูกวิธีทํา
ใหผลิตขาวไดมากขึ้น 

ชาวนาในตําบลบาง
จาก  หมูท่ี 1- หมูท่ี 8 

20,000 
(งบ อบต.

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ชาวนาตําบลบางจากใช
ปุยในนาขาวไดถูกวธิี
และผลิตขาวไดเพ่ิมมาก
ขึ้น 100  ครัวเรือน 

 
 

สํานักปลัด 

97 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
( ลดตนทุนการผลิตขาว ) 

เพื่อใหชาวนาลดตนทุนในการ
ผลิตขาวและไดผลผลิตขาว
เพิ่มข้ึน 

ชาวนาตําบลบางจาก 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 

20,000 
(งบ อบต.

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ชาวนาไดผลผลิตขาว
เพ่ิมข้ึน จํานวน 100  
ครัวเรือน 

 
สํานักปลัด 

98 โครงการสงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษ 

เพื่อใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของการทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือ
ลดคาใชจายในการซื้อสารเคมี
และปลอดภัยในการบริโภค 

ประชาชนหมูท่ี 1- 
หมูท่ี 8 

30,000 
(งบ อบต.

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนมีเงินทุนใน
การประกอบอาชีพทํา
นาใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น  
จํานวน 200  ครัวเรือน 

 
 

สํานักปลัด 

99 โครงการอนุรักษพันธุปลาในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ 

เพื่อประกอบเปนอาชีพเสริม
และเพ่ิมรายได 

ประชาชนในตําบล 
บางจาก 

 30,000 
(งบ อบต.

หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

 เปนแหลงอาหารและ
สามารถประกอบเปน
อาชีพ ประชาชนมี
รายไดเพิ่ม จํานวน 100  
ครัวเรือน 

 
 

สํานักปลัด 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

100 โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธขาว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธขาว
ใหมีคุณภาพ 

เกษตรกรท่ีทํานา 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

 50,000 
(งบ อบต.

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนมีความรูเร่ืองพันธ
ขาวสามารถเลือกพันธขาวท่ีมี
คุณภาพดีมาเพาะปลูกทําใหมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

 
สํานักปลัด 

101 โครงการเสริมสรางความรู  ความเขาใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูนําภายในตําบล 

เพ่ือจะไดนําความรูไป
เผยแพรใหกับ
ประชาชนไดนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

  20,000 
(งบ อบต.

หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนนําความรูที่ไดจาก
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวนั  
จํานวน  200  คน 

 
สํานักปลัด 
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3.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการสรางรายได 
 3.3 จัดใหมีหรือสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ในการประกอบอาชีพ 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

102 โครงการตอยอดโรงสีชุมชน ( SML ) 
หมูที่ 1 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสีขาว 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการสี
ขาว  โดยเพ่ิมตัวสง
ขาวเปลือกไปยังที่สีขาว 

50,000 
( งบ อบต.) 

  ไดตัวสงขาวเปลือกไปยัง
ที่สีขาวทําใหการสีขาว
สะดวกยิ่งขึ้น 

 
สํานักปลัด 

103 โครงการสงเสริมราคาขาวเปลือกใหมี
ราคาสูงข้ึน หมูท่ี 3 

เพ่ือใหขาวเปลือกมี
ราคาสูงข้ึน 

ขาวเปลือกมีราคาสูงข้ึน 100,000 
( งบ อบต.) 

  ชาวนามีฐานะท่ีดีขึ้น สํานักปลัด 

104 โครงการจัดต้ังสหกรณหมูบาน/ตําบล  
บริเวณองคการบริหารสวนตําบลเกา 
หมูที่ 4 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลไดเรียนรูระบบ
สหกรณ 

ประชาชน หมูที่ 1-หมูท่ี8 
จํานวน 560 ครัวเรือนเขา
เปนสมาชิกสหกรณ 

100,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนในตําบลได
เรียนรูระบบสหกรณ 

 
สํานักปลัด 

105 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจําตําบล 

เพ่ือจัดฝกอบรม
สงเสริมทางการเกษตร 

ประชาชน 
หมูท่ี1-หมูท่ี 8 

30,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนไดความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับ
การเกษตร 

 
สํานักปลัด 

106 โครงการกอสรางรานคาชุมชน หมูท่ี 6 ประชาชานหมูที่ 6 มี
รานคาชุมชนสามารถ
นําสินคาท่ีชุมชนผลิต
มาวางขายในรานคา
ชุมชนได 

ประชาชนหมูท่ี 6 1,000,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

  ประชาชนในหมูท่ี 6 ได
ซื้อของในราคายอมเยาว
และไดรับเงินปนผลเมื่อ
สิ้นป 

  
สํานักปลัด 

107 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุง  
ทําสวนมะพราว หมูท่ี 7 

เพ่ือประกอบเปน
อาชีพเสริมและเพ่ิม
รายได 

ประชรชนในหมูที่ 7 
ตําบลบางจาก,uอาชีพ
เสริมและเพ่ิมรายได 

 30,000 
(งบ อบต.

หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

 เปนแหลงอาหารและ
สามารถประกอบเปน
อาชีพ ประชาชนมี
รายไดเพิ่ม  

 
 

สํานักปลัด 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

108 โครงการตอยอดปุยชุมชน ( SML ) 
หมูที่ 1 

เพื่อชวยลดภาระการ
ลงทุนในการทํานา 

ในแตละปประชาชน
หมูท่ี 1 ไดรับปุยจาก
โครงการเพิ่มมากขึ้น 

 100,000 
(งบ อบต.

หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

 ในแตละปประชาชนหมู
ที่ 1 ไดรับปุยจาก
โครงการเพิ่มมากขึ้น 

 
สํานักปลัด 

109 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําดานบริหาร
จัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

เพื่อใหผูนําสามารถ
บริหารจัดการ
ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจํา
ตําบล 

ผูนําดานการบริหาร
จัดการศูนยบริการ
และถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล หมูท่ี 1- 
หมูท่ี 8 

 20,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 ผูนําดานบริหารจัดการ
ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรมีศักยภาพใน
การบริหารศูนย 

 
 

สํานักปลัด 

110 โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือประกอบอาชีพ   
หมูที1่-หมูท่ี 8 

เพื่อใหประชาชนมี
เงินทุนในการประกอบ
อาชีพได 

ประชาชน 
หมูท่ี1-หมูที่ 8 

100,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

100,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

100,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

ประชาชนมีเงินทุนใน
การประกอบอาชีพทําให
มีรายไดเพ่ิมขึ้น จํานวน 
1 กลุมอาชีพ 

 
สํานักปลัด 

111 โครงการจัดต้ังกองทุน เพื่อผูสูงอายุไดมี
รายไดเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 

เพื่อใหผูสูงอายุมี
เงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

ผูสูงอายุในตําบล 
บางจาก 
หมูท่ี1-หมูที่ 8 

  20,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

ผูสูงอายุมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 200 
ราย 

  
สํานักปลัด 

112 โครงการของบสนับสนุนกลุมเกษตรทํานา  
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

เพื่อใหกลุมเกษตรทํา
นา  หมูที่ 6 มีเงินทุน
หมุนเวียน 

ประชาชนหมูท่ี 6   300,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

กลุมเกษตรกรทํานาหมู
ที่ 6 มีเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ 

 
สํานักปลัด 
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3.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการสรางรายได 
 3.4 สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสทํางานท้ังภาครัฐและเอกชน  
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

113 โครงการสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาส
ทํางาน 

เพื่อใหประชาชนใน
ตําบลมีอาชีพสามารถ
เลี้ยงตัวเองได 

ประชาชน  
หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 

  10,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

 

ประชาชนมีงานทํา  มี
รายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 
70  ครัวเรือน 

 
สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 4.1 จัดใหมีการสนับสนุนวัสดุการศึกษา  อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) แกเด็กนกัเรียนในโรงเรียนและกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลบางจาก 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 - 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

114 โครงการสนับสนุนวัสดกุารศึกษา อาหาร
กลางวัน และอาหารเสริมนม ( 2 โครงการ ) 

เพื่อใหเด็กนักเรียน
ในเขตตําบลไดใช
วัสดุการศึกษาและ
ไดรับอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม ( นม ) 

โรงเรียน 2 แหงในเขต
ตําบลบางจาก 

352,800 
( งบ อบต.
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

352,800 
( งบ อบต.
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

352,800 
( งบ อบต.
หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

เด็กนักเรียนไดใชวัสดุ
การศึกษาและไดรับ
อาหารกลางวันอาหาร
เสริม ( นม ) ครบ 

 
สํานักปลัด 

115 โครงการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํา
ตําบล ( โรงเรียนวัดทองนพคุณ ) 

เพื่อใหเด็กเล็กใน
ตําบลไดมีสถานท่ี
เรียนหนังสือ 

จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําตําบล 1 ศูนย 

400,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

  เด็กเล็กในตําบลไดมี
สถานท่ีเรียนหนังสือ 
จํานวน 37 คน 

สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 4.2 สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่ยากจนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน                            
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

116 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนท่ียากจนใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนท่ียากจน
ไดศึกษาตอ 

เด็กและเยาวชนในตําบล
ไดศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น 

50,000 
( งบ อบต. 

หนวงงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ) 

50,000 
( งบ อบต. 

หนวงงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ) 

50,000 
( งบ อบต. 

หนวงงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

เด็กและเยาวชนไดรับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา  เพ่ือเรียน
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
จํานวน 10 คน 

 
สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 4.3 กอสรางท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน  พรอมจัดซื้อหนังสือพิมพหรือวารสารตาง ๆ ใหแกประชาชน     
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

117 โครงการกอสรางท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดรับ
รูขอมูลขาวสารและมี
ท่ีอานหนังสือ 

กอสรางอานหนังสือ
ประจําหมูบาน จํานวน 
1 แหง 

 100,000 
( งบ อบต.
หนวยงานที่
เกี่ยวของ ) 

 ประชาชนมีสถานที่อาน
หนังสือพิมพเพ่ือรับรู
ขอมูลขาวสาร 
จํานวน 1 แหง 

 
สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 4.4 จัดกจิกรรมวันสําคัญทางศาสนาและพระราชพิธีตาง ๆ                                    
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

118 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
และพระราชพิธี ( 7 โครงการ ) 

เพื่อใหประชาชนเห็น
ความสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ของทางราชการ 

ประชาชน 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 

200,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

200,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ) 

200,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและให
ความสําคัญในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ท้ัง 8  
หมูบาน 

 
 

สํานักปลัด 

119 โครงการสนับสนุนการสืบสานประเพณี
ทองถ่ิน  ศาสนา  วัฒนธรรม ( หมูท่ี 1) 

เพื่อใหประชาชนเห็น
ความสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ของทางราชการ 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและให
ความสําคัญในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

200,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

200,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ) 

200,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ) 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและให
ความสําคัญในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

 
 

สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 4.5 อุดหนุนงบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ดําเนินการจัดงานประเพณีตางๆ ของตําบล อําเภอ และจังหวัด  และสนับสนุนเด็กนกัเรียน 2 โรงเรียนในตําบล  
                  บางจาก 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

120 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีของ
ตําบลบางจาก โดยจัด ณ สนามวัดทอง 
นพคุณ 

เพื่อฟนฟูการจัดแขงขัน
เรือยาวประเพณี
ประจําปของตําบล 
บางจาก 

จัดงานประเพณี
แขงขันเรือยาว 
จํานวน 1  คร้ัง 

100,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

100,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

100,000 
(งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ) 

ประชาชนเขารวมในการ
จัดงานประเพณีแขงขัน
เรือยาวของตําบลทําให
เกิดความสามัคคีท้ัง 8 
หมูบาน 

 
สํานักปลัด 

121 อุดหนนุที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เพชรบุรีในโครงการจัดงานพระนครคีรี-
เมืองเพชรคร้ังท่ี  27  ประจําป พ.ศ.2556 

เพื่อสงเสริมความรวมมือ
รวมใจระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ในจังหวัด
เพชรบุรี กอใหเกิดความ
สามัคคี 

ประชาชนเขา
รวมงานพระนครคีรี 
จํานวน 
ปละ  1  คร้ัง 

20,000 
( งบ อบต. ) 

20,000 
( งบ อบต. ) 

20,000 
( งบ อบต. ) 

ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและเขารวม
กิจกรรมของจังหวัดใน
งานพระนครคีรี 

 
สํานักปลัด 

122 อุดหนนุโรงเรียนวัดทองนพคุณในโครงการ
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน 
อนุรักษและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของ
แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหคงอยู 
เปนท่ีรูจักกันแพรหลาย
สืบไป 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ทองนพคุณ จํานวน 
50 คน 

50,000 
( งบ อบต. ) 

  นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมและ
จิตอาสาในการรวมสืบ
สาน อนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 
สํานักปลัด 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

123 อุดหนนุโรงเรียนวัดทองนพคุณในโครงการ
จัดกจิกรรมวันเด็กแหงชาติ 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกันในวัน
เด็ก เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวม
สรางสรรคสังคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดทองนพคุณ 
จํานวน 70 คน 

25,000 
( งบ อบต. ) 

  นักเรียนโรงเรียนวัดทอง
นพคุณ จํานวน 70 คนมี
สุขภาพแข็งแรงและเห็น
ความสําคัญของการมี
สวนรวมสรางสรรค
สังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
 
 

สํานักปลัด 

124 อุดหนนุโรงเรียนวัดทองนพคุณในโครงการ
สงเสริมทักษะการคิดดวยหลักสูตร 
จินตคณิต 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรวดเร็วในการคิด 
การอาน สามารถ
เชื่อมโยงความคิดและ
จดจําสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึน 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ทองนพคุณ  จํานวน  
50   คน 

15,000 
( งบ อบต. ) 

  นักเรียนไดรับเทคนิค
ใหม ๆ ในการคิดเลข
เพิ่มเติม ทําใหนักเรียนมี
พลังการเรียนรูท่ีฉับไว 
ท้ังความรวดเร็วในการ
คิด การอานและจดจํา
ส่ิงตาง ๆ ไดดีขึ้น 

 
สํานักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.1 จัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลเพ่ือสรางความสามัคคี และใชเวลาวางใหเปนประโยชน                       
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
 (บาท) 

125 อุดหนนุคณะกรรมการหมูบานตําบลบางจาก  
 ในโครงการจัดการแขงขันกีฬาของตําบล 
บางจาก 

เพ่ือประชาชนสนใจใน
การเลนกีฬาและใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

50,000  
( งบ อบต. ) 

  ประชาชนมีความสนใจ
ในการออกกําลังกาย
และเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาท้ัง 8 
หมูบาน 

 
 

สํานักปลัด 

126 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลเชื่อม
ความสัมพันธระหวางหมูบาน 

เพ่ือประชาชนสนใจใน
การเลนกีฬาและใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

 20,000  
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 ประชาชนมีความสนใจ
ในการออกกําลังกาย
และเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาท้ัง8หมูบาน 

 
สํานักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.2 ใหการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนชรา  ผูพิการ  ผูปวยโรคเอดสและผูดอยโอกาส                                             
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 - 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
 (บาท) 

2558 
 (บาท) 

127 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ 
ผูปวยโรคเอดสและผูดอยโอกาสตาง ๆ 
 ( 4 โครงการ ) 

เพ่ือใหคนชรา 
 ผูพิการ ผูปวย
เอดสและ
ผูดอยโอกาสมีการ
ดํารงชีพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน 
หมูท่ี 1-หมูที8 

900,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

900,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

900,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ) 

คนชรา คนพิการ ผูปวย
โรคเอดส  ผูดอยโอกาส
ไดรับเบ้ียยังชีพทุกคน 

 
สํานักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.3  จัดใหมีการอบรมเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในตําบล 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
 (บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

128 โครงการจัดอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ของตําบลบางจากเพ่ืออยูเวรรับแจงเหตุดวน 
เหตุราย 

เพ่ือปองกันปญหายา
เสพติดและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนและ
เหตุการณสาธารณภัย 

ประชาชนในตําบล 
บางจาก 

73,000 
( งบ อบต. ) 

  ประชาชนในตําบลบาง
จากมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 
 

สํานักปลัด 

129 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและการ
รักษาความสงบเรียบรอยระดับตําบล 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลบางจากมีสวน
รวมในการปองกันภัย
ตาง ๆ เพ่ือปองกัน
ปญหายาเสพติดและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนและ
เหตุการณสาธารณภัย
ตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ประชาชนในตําบล 
บางจาก 

 100,000 
( งบ อบต. ) 

 ปองกันปญหายาเสพติด
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในตําบล 
บางจาก 

 
 
 
 

สํานักปลัด 

130 โครงการจัดฝกซอมแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมพรอมรับมือ
กับสาธารณภัยตาง ๆ ท่ี
จะเกิดข้ึน 

50,000 
( งบ อบต. ) 

  เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหแก อปพร.ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
รับมือกับภัยตาง ๆ  

 
สํานักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.4  ใหความรูเร่ืองการปองกันการมีบุตรกอนวัยอนัควร  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

131 โครงการใหความรูเร่ืองการปองกันการมีบุตร
กอนวัยอนัควรแกเยาวชนในตําบลบางจาก 

เพ่ือใหความรูแก
เยาวชนเพ่ือปองกัน
การมีบุตรโดยไมพึง
ประสงคในขณะอายุ
ยังนอย 

เยาวชนไดรับความรู
เร่ืองการปองกันการมี
บุตรกอนวัยอันควรแก
เยาวชน 

  20,000 
( งบ อบต. ) 

เยาวชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
มีบุตรกอนวัยอันควร  
จํานวน  100  คน 

 
 

สํานักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.5  สงเสริมการเลนดนตรีในหมูเยาวชน 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2557 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

132 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเลนดนตรี
ในหมูเยาวชน หมูที 1-หมูที่ 8 

เพ่ือใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

เยาวชนรวมกลุมเพ่ือเลน
ดนตรี จํานวน 2 กลุม 

  
 
 

30,000 
( งบ อบต. ) 

เยาวชนรวมกลุมเพื่อเลน
ดนตรี จํานวน 2 กลุม 

 
สํานักงานปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.6    แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผูนําชุมชน  และชวยเหลือครัวเรือนยากจนภายในตําบล , ขับเคลื่อนกิจกรรมคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนบางจาก 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

133 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรม
คณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชน ( ศอช.ต.) บางจาก 

เสริมสรางความเขมแข็งให
สามารถแกปญหาและ
พัฒนาชุมชน 

-คณะกรรมการศูนย
จํานวน 20 คน 
-ปราชญชาวบาน  
จํานวน  5  คน 

4,000 
( งบ อบต. ) 

  มีคณะกรรมการ( ศอช.ต.) ทํา
หนาท่ีเพื่อเปนกลไกในการ
พัฒนาหมูบาน/ตําบลและรวม
บูรณาการแผนชุมชน หมูบาน
เปนแผนระดับตําบลและ
แผนพัฒนา อบต. 

 
 
 
สํานักงานปลัด 

134 โครงการเสริมสรางสมรรถนะของ
องคกรสตรีดานการบริหารจัดการ
ชุมชน 

เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ผูนําองคกรสตรีใหมี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการและเปนแกนหลักใน
การขับเคล่ือนกิจกรรมใน
ชุมชน 

สตรีจํานวน 32 คน  
( จํานวน 8 หมู   
หมูละ 8 คน ) 

5,000 
(งบ อบต.) 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใหมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและมีสวน
รวมรับผิดชอบการตัดสินใจใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

 
  
  
สํานักงานปลัด 

135 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผูนํา
ชุมชน 

เพื่อจะไดมีผูนําชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผูนําชุมชนในตําบล
บางจาก 

 25,000 
( งบ อบต. ) 

 ตําบลบางจากมีผูนําชุมชนท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 

 
สํานักงานปลัด 

136 โครงการสนับสนุนเพ่ือชวยเหลือ
ครัวเรือนยากจน 

เพื่อชวยเหลือผูท่ีมีรายได
นอยใหมีการดํารงชีพใหดีข้ึน 

ครัวเรือนยากจน 
จํานวน 13 ครัวเรือน 

  860,000 
( งบ อบต. ) 

ทําใหชวยเหลือผูยากจนในตําบล
ได 43 ครัวเรือน 

 
สํานักงานปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.7  สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน  เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของหมูบานและชุมชนเพื่อปองกันและตอตานยาเสพติด 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

137 อุดหนนุศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการเสริมสรางการ
มีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อเสริมสรางการมีสวน
รวมของหมูบาน ชุมชนใน
การแกไขปญหายาเสพติด
ใหมากข้ึน 

กํานัน ผูใหญบาน 
สารวัตรกํานัน แพทย
ประจําตําบล และผูชวย
ผูใหญบาน 

28,000 
( งบ อบต. ) 

  สามารถเสริมสรางการมี
สวนรวมของหมูบาน 
ชุมชนในการแกไขปญหา
ยาเสพติดใหมากข้ึน 

 
 

สํานักปลัด 

138 อุดหนนุศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนการปองกัน
ปญหายาเสพติดและ
จัดระบบเฝาระวังใน
หมูบานและชุมชน 

พ้ืนที่และแหลงม่ัวสุมใน
หมูบาน ผูคา , ผูเสพ 

38,000 
( งบ อบต. ) 

  สามารถปรับระบบปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ในหมูบานและสามารถ
ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

สํานักปลัด 

139 อุดหนนุศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรีในโครงการจัดกิจกรรมวัน
ตอตานยาเสพติดประจําป  2556 

เพื่อสนับสนุนรณรงคและ
กระตุนใหประชาชนเกิด
ความตระหนักและเขามา
มีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด 

ขาราชการ , ผูนํา 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4,000 
( งบ อบต. ) 

  1.เกิดกระแสปลุกจิตสํานึก
ใหประชาชนรวมกัน
ตอตานยาเสพติด 
2.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเขามามีสวน
รวมในการแกไขปญหายา
เสพติด 

 
 
 

สํานักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตรดานสังคม 
 5.8  จัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน  ประชาชน  ในเร่ืองยาเสพติดใหโทษ 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

140 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน 
ประชาชน และผูติดยาเสพติดในเร่ืองยาเสพ
ติดใหโทษ 

เพ่ือฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 

เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลบางจาก 

20,000 
( งบ อบต. ) 

  เยาวชน ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับยาเสพ
ติดใหโทษ 
 

 
สํานักงานปลัด 

141 โครงการรณรงคใหทราบถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลบางจาก 

20,000 
( งบ อบต. ) 

  เยาวชน ประชาชน
หางไกลจากยาเสพติด 
 

 
สํานักงานปลัด 
 

142 โครงการนําผูติดยาเสพติดไปบําบัด เพ่ือนําผูติดยาเสพติด
ไปรักษา บําบัด 

ผูติดยาเสพติดในตําบล
บางจาก 

20,000 
( งบ อบต. ) 

  ผูติดยาเสพติดในตําบล
เลิกเสพยาเสพติดได 
100% 
 

 
สํานักงานปลัด 
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6.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
 6.1 จัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกันการแพรระบาดของโรคตาง ๆ                                 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

143 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก ( 2 โครงการ ) 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชน 
หมูที 1-หมูที่ 8 

50,000 
( งบ อบต. ) 

50,000 
( งบ อบต. ) 

50,000 
( งบ อบต. ) 

ประชาชนไดรับบริการ
ฉีดพนสารเคมีและ
ทรายอะเบทเพ่ือกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย 

 
 

สํานักปลัด 
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6.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
 6.2 จัดการอบรมใหความรูในการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ     
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

144 โครงการจัดอบรมใหความรูในการปองกันโรคภัย
ตาง ๆ  

เพ่ือใหประชาชนรูจัก
วิธีปองกันตนเองจาก
โรคภัยตางๆ  
 

ประชาชน 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 

60,000 
( งบ อบต. ) 

60,000 
( งบ อบต. ) 

60,000 
( งบ อบต. ) 

ประชาชนทราบถึงการ
ปองกันโรคภัยตางๆ  
จํานวน 100 คน 

 
สํานักปลัด 

145 โครงการจัดหาวัคซีนเพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือดําเนินการฉีด
วัคซนีแกสัตวเล้ียง 
เปนการปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

สัตวเล้ียงของ
ประชาชน 
หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 
 

10,000 
( งบ อบต. ) 

10,000 
( งบ อบต. ) 

10,000 
( งบ อบต. ) 

สัตวเล้ียงไดรับการฉีด
วัคซนีจํานวน 1,000  ตัว 

 
สํานักปลัด 

146 โครงการจัดอบรมราษฎรใหรักษาความสะอาด
บริเวณบานพักอาศัย หมูท่ี 1-หมูท่ี 8 

ทําความสะอาด
บานพักอาศัย เพ่ือ
ควบคุมไมใหเกิด
โรคติดตอ 

ผูนําชุมชน ตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คน 
เขารวมโครงการ 

 20,000 
( งบ อบต. ) 

 บานพักในเขตตําบล 
บางจากสะอาดถูกหลัก
อนามัยไมมีโรคติดตอ 

 
สํานักปลัด 
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6.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
 6.3 พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  และปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
 (บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

147 โครงการจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือใหประชาชน
ตําบลบางจากมี
สุขอนามัยท่ีดี 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

20,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

  ประชาชนเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจําป 

สํานักปลัด 
โครงการ
สงเสริมสุขภาพ 
ต.บางจาก 

148 โครงการชาวบางจากรวมใจตานภัยยาเสพติด เพ่ือใหเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลบางจากมีความรู
และหางไกลยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนตําบล 
บางจาก 

8,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

8,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

8,000 
( งบ อบต. 

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

เยาวชนและประชาชน 
มีความรูและรวมกัน
ปองกันปญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ตําบลบางจาก 

สํานักปลัด 
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
ต.บางจาก 

149 โครงการจัดใหมีบริการทางดานทันตสุขภาพ 
 ( ปละ 2 คร้ัง ) 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลบางจากมี
สุขภาพฟนท่ีดี 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

20,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

  ประชาชนหมูที่ 1-หมูที่ 
8เขารับบริการทางดาน
ทันตสุขภาพ 

 
 

สํานักปลัด 
 

150 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวย
และกลุมเส่ียงโรคเร้ือรัง 

1 เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของ
กลุมเส่ียงโรคเร้ือรัง
ไมใหกลายเปนผูปวย 
2 เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพดี 

ประชาชนอายุ 35 
ปข้ึนไปท่ีมีปจจัย
เสี่ยงตอโรคเร้ือรัง 
และผูปวยโรค
เร้ือรัง 

20,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

20,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

20,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ) 

 

ประชาชนตําบลบางจาก
มีสุขภาพดี 

สํานักปลัด 
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
ต.บางจาก 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
 (บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

151 โครงการสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง โดยจัดครูสอนเตนแอโรบิคใหกับ
ประชาชน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

ประชาชนหมูที่ 4 20,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

 
 

สํานักปลัด 

152 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 
30-60 ป และมะเร็งเตานมในสตรีอายุ 30ป 
ข้ึนไป 

เพ่ือคนหาผูปวย 
โรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานมใน
ระยะเร่ิมแรก 

สตรีอายุ 30-60 ป
ทุกคนในตําบล 
บางจาก 

10,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 

10,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

10,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

คนพบผูปวย 
โรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานมใน
ระยะเร่ิมแรก 

 
 

สํานักปลัด 

153 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบล 
บางจาก    

เพ่ือสงเสริมใหผูสูง 
อายุเขารวมกิจกรรม
ในชมรมผูสูงอายุ  

สมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ จํานวน  
380 คน 

36,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ ) 

 

36,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

36,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

ผูสูงอายุไดเห็น
ความสําคัญและรูจัก
คุณคาในตัวเอง 

 
 

สํานักปลัด 

154 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

เพ่ือการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
เพ่ือบริการประชาชน 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

80,000 
( งบ อบต. ) 

80,000 
( งบ อบต. ) 

80,000 
( งบ อบต. ) 

ประชาชนไดรับการ
บริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ไดรับการพัฒนาทํา
ใหประชาชนไดรับ
ประโยชน 

 
 

สํานักปลัด 
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6.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
 6.4  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการออกกําลังกายตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
 (บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

155 โครงการกอสรางสนามกีฬาหมูที่ 4  
ทีสาธารณะ ( ติดบานตาธูป ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลังกาย 

สนามกีฬากวาง 12 
เมตร ยาว 75 เมตร 

250,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

  ประชาชนมีสถานท่ีออก
กําลังกายและเลนกีฬา
จํานวน  100  คน 

 
 

สวนโยธา 
 

156 โครงการกอสรางสนามกีฬา ( วัดเจริญศรี ฯ ) 
หมูที่ 5 

เพ่ือใหประชาชน
ตําบลบางจากมี
สุขภาพฟนท่ีดี 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8 

 300,000 
( งบ อบต.

หนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ) 

 

 ประชาชนมีสถานท่ีออก
กําลังกายและเลนกีฬา 
จํานวน 100 คน 

 
 

สวนโยธา 
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
 7.1  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต.  , จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

157 โครงการจัดซื้อวัสดุ    วัสดุทดสอบ ครุภัณฑ  
คาธรรมเนียม   คาลงทะเบียนตาง ๆ คาขอรับ
วารสาร   ส่ิงพิมพ ตําราตาง ๆ  คาลางฟลม   
อัดและขยายภาพ  คาจางเหมาบริการ    
กําจัดวัชพืช แบกหามสัมภาระ  
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การบริการท่ีรวดเร็ว
และมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

จัดซือ้วัสดุของสํานัก
ปลัด , สวนการคลัง , 
สวนโยธา 

100,000.-  
(งบ  อบต.) 

100,000.-  
(งบ  อบต.) 

100,000.-  
(งบ  อบต.) 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว
จากการจัดซือ้วัสดุ
อุปกรณ พรอมในการ
ปฏิบัติงาน  

 
สํานักปลัด 

สวนการคลัง 
สวนโยธา 

158 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือใชดูแผนท่ีในเขต
ตําบลบางจาก 

จัดทําแผนภาษีในตําบล
บางจาก 

100,000.-  
(งบ  อบต.
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 

  มีแผนท่ีภาษีเพ่ือใชงาน
ในตําบลบางจาก 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
 7..2 สงเสริมการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ใหแก  บุคลากรของ อบต. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน  
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

159 โครงการสงเสริมการพัฒนา  ความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหบุคลากร 

เพ่ือใหมีความรูเพ่ิมขึ้น
และนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ผูบริหาร สมาชิก 
พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางของตําบล 

20,000.-  
( งบ อบต. 

อบจ. ) 

20,000.-  
( งบ อบต. 

อบจ. ) 

20,000.-  
( งบ อบต. 

อบจ. ) 

-  ไดรับรูดานเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

 
สํานักปลัด 
สวนโยธา 

สวนการคลัง 
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
      7.3 อุดหนุนและสนับสนนุหนวยงานของรัฐเอกชนตามอํานาจหนาที่ของอบต. 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

160 โครงการอุดหนุนและสนับสนุนหนวยงาน 
ของรัฐ  เอกชน  ตามอํานาจหนาท่ีของ  อบต. 
 
 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการและมีสวนรวม
ในการทํางานรวมกับ 
อบต. 

ประชาชน 
หมูที่ 1 -หมูท่ี 8   
 

30,000.- 
( งบ  อบต. ) 

30,000.- 
( งบ อบต. ) 

30,000.- 
( งบ  อบต. ) 

ประชาชนมีสวนรวมและ
ไดรับบริการที่ดี 
 

 
 

สํานักปลัด 

161 โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  หมูท่ี 1  
ถึง  หมูท่ี  8 
 
 

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนจากน้ํา
ทวม 

ประชาชนหมูที่ 1  ถึง
หมูที่ 8 ตําบลบางจาก 
ท่ีประสบอุทกภัย 

100,000.- 
( งบ  อบต. ) 

  ประชาชนในตําบล 
บางจากไดรับความ
ชวยเหลือจากการ
ประสบอุทกภัย 

 
 

สํานักปลัด 
 

162 อุดหนนุองคการบริหารสวนตําบลโพพระ 
 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี  
ประจําป  2556 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนิน การของศูนย
ขอมูลขาวสารการ
จัดซือ้จดัจางและศูนย
ประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอ 

สนับสนุนขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัด
จาง , ศูนยประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับอําเภอ 

10,000.- 
( งบ  อบต. ) 

  ประชาชนในตําบล 
บางจากไดรับประโยชน
จากศูนยขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางและ
ศูนยประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ 

 
 

สํานักปลัด 

163 อุดหนนุเทศบาลเมืองเพชรบุรีตามโครงการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําผังเมืองรวมของ
จังหวัดเพชรบุรี 

ปรับปรุงผังเมืองรวม
ไดสําเร็จ 

50,000.- 
( งบ  อบต. ) 

  ประชาชนไดประโยชน
จากการจัดทําผังเมือง
รวม 

 
สวนโยธา 

164 อุดหนนุคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนากองทุน  
สงเสริมการจัดสวัสดิการผูสูงอายุตําบล 
บางจาก อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

เพ่ือสนับสนุนกองทุน  
สงเสริมการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุ
ตําบลบางจาก 

ผูสูงอายุทุกคนในตําล
เขาเปนสมาชิกกองทุน 

150,000.- 
( งบ  อบต. ) 

  ผูสูงอายุทุกคนในตําบล
ไดรับสิทธิประโยชนจาก
การเปนสมาชิกกองทุน 

    
 

สํานักปลัด 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
 7.4 .ดําเนินการจัด อบต. เคลื่อนที่และประชุมประชาคม หมูบานและตําบล  จัดนิทรรศการเร่ืองการเมืองทองถ่ิน เปดโอกาสใหราษฎรเขาเย่ียมชมการดําเนินงานของสภา
องคการบริหารสวนตําบล    พรอมรับฟงขอติชมของราษฎร  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม  
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

165 โครงการจัด อบต.คล่ือนท่ี  ( 2  คร้ัง ) 
 

เพื่อใหการบริการชาวบาน
ตามหมูบานตาง ๆ สะดวก  
รวดเร็ว และรับทราบ
ปญหาของหมูบาน 

ประชาชน 
หมูที่ 1 -หมูท่ี 8 จํานวน
ปละ 2 คร้ัง                               

10,000.- 
(งบ  อบต. ) 

10,000.- 
(งบ อบต. ) 

10,000.- 
(งบ อบต. ) 

เพ่ือรับชําระภาษี
คาธรรมเนียมตาง ๆ แก
ประชาชนและไดรับ
ทราบปญหาของ
ชาวบานท้ัง  8  หมูบาน 

 
สํานักปลัด 

 

166 โครงการจัดนิทรรศการดานการเมือง
ทองถ่ิน 

- เพ่ือใหราษฎรไดรับ
ขอมูลขาวสารภายใน
ทองถ่ิน และผลประโยชน
ท่ีราษฎรจะไดรับจาก
บริการของเจาหนาท่ี 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูที่ 8           

50,000.- 
( งบ อบต . ) 

  ประชาชนในตําบลได
รับรูและเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่
ความสําคัญของ
การเมืองทองถ่ินสิทธิ
ประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับ 

 
สํานักปลัด 

สวนการคลัง  
สวนโยธา 
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โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

167 โครงการเปดโอกาสใหราษฎรเขาเยี่ยมชม
การดําเนินงานของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพรอมรับฟงขอติชมจากราษฎร                                           
 

- เพ่ือตองการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็น
พรอมท้ังติชมการ
ดําเนินงานของสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

ประชาชน 
หมูที่ 1 -หมูท่ี 8                      

10,000 .-  
(งบ  อบต. ) 

  ประชาชนสนใจใหความ
รวมมือในการดําเนิน 
กิจกรรมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 
สํานักปลัด 

 

168 โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและ
ตําบล 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีสวน
รวมเสนอปญหาความ
ตองการและมีกิจกรรมทํา
รวมกับ  อบต. 

ประชาชนหมูที่ 1 ถึง 
หมูที่ 8  

10,000.- 
(งบ  อบต.  ) 

10,000.- 
(งบ  อบต.)   

10,000.- 
(งบ  อบต.  ) 

ประชาชนสนใจใหความ
รวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมในการพัฒนา
ทองถ่ิน  

 
 

สํานักปลัด 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
 7.5  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ,  วัสดุ  ครุภัณฑตาง ๆ                                   

 
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

169 โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
วัสดุ ,  ครุภัณฑ  ตาง ๆ                                   
 

เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชสําหรับ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน  

ประชาชน 
หมูที่ 1 -หมูท่ี 8                                     

50,000.- 
(งบ  อบต. ) 

50,000.- 
(งบ  อบต. ) 

50,000.- 
(งบ  อบต. ) 

ประชาชนไดรับบริการที่
ดีข้ึน    รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ                                

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
 7.6  จัดการศึกษาดูงานและสงบุคลากรเขารับการอบรม           

 
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

170 โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูแกบุคลากร                                                                           
 

เพื่อใหมีการเรียนรูถึง
การทํางานและมา
ประยุกตใชกับการ
บริหาร อบต. 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 
 ลูกจางของตําบล  และ
ผูนําชุมชน ในตําบล 
บางจากจํานวน 80 คน 

100,000.- 
( งบ  อบต. ) 

  ตัวแทนจากตําบล 
บางจากนําความรูท่ี
ไดมาพัฒนาตําบล  
จํานวน  80  คน                            

 สํานักปลัด 
สวนการคลัง 

 

171 โครงการจัดอบรมหรือสงบุคลากรของ อบต.
ใหไดรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูตาม
หลักสูตรตาง ๆ 4 โครงการ                                        
 

เพื่อใหมีความรูเพิ่มขึ้น
และนํามาปฏิบัติงาน
ของ อบต.                         

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางของตําบล  
จํานวน  32  คน  

100,000.- 
(งบ  อบต. ) 

100,000.- 
(งบ  อบต. ) 

100,000.- 
(งบ  อบต. ) 

บุคลากรของ อบต.มี
ความรูความเขาใจและ
นํามาพัฒนาตําบล                            

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-92- 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 

7.7   จัดซื้อหนังสือวารสาร สิ่งพิมพตางๆ และจัดพิมพเอกสารแจกประชาชนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในหนาท่ีของ อบต. 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
 (บาท) 

172 จัดซือ้วารสารสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ                                                               
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ความรู                               

ประชาชนหมู 1 ถึงหมู 8 
จํานวน 560 ครัวเรือน 

20,000.- 
 ( งบ อบต. ) 

20,000.- 
 ( งบ อบต. ) 

20,000.- 
 ( งบ อบต. ) 

ประชาชนไดรับความรู  
จํานวน  547  ครัวเรือน                                                                             

สํานักปลัด 
 

173 โครงการจัดทําเอกสาร  ส่ิงพิมพ แจก
ประชาชนเร่ือง ความรูเกี่ยวกับ อบต .  2  
โครงการ  
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ความรูและทราบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับ  อบต.       

ประชาชนหมูท่ี 1 ถึงหมู
ที่ 8 จํานวน  560
ครัวเรือน 

20,000.- 
 ( งบ อบต. ) 

20,000.- 
 ( งบ อบต. ) 

20,000.- 
 ( งบ อบต. ) 

ประชาชนไดรับขาวสาร
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ อบต.ปฏิบัติงานทําให
มีความเขาใจ                                                 

 
 

สํานักปลัด 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 

7.8  จัดใหมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการภายในองคการบริหารสวนตําบล 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

174 โครงการตอเติมอาคารท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบางจาก  
 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีให
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน                          

ตอเติมอาคารที่ทําการ
กวาง 6  เมตร  ยาว  20  
เมตร 

200,000.- 
(งบ  อบต.) 

  มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึนทําใหสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

 
สวนโยธา 

 
175 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคในท่ีทํา

การองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใชเปนท่ีพบปะ
และปรึกษาหารือและ
ประชาสัมพันธ 
เอกสารของทาง
ราชการ 

ศาลาเอนกประสงค  
กวาง  20 เมตร ยาว 60 
เมตร 

300,000.- 
( งบ อบต. ) 

  ประชาชนภายในตําบล
ไดใชศาลเอนกประสงค  
จํานวน  560  ครัวเรือน 

สวนโยธา 
 

176 โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป  หรือเลือกตั้ง
ซอมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

เพ่ือใชจายในการ
เลือกต้ังท่ัวไปหรือ
เลือกต้ังซอมของ
สมาชิกสภาอบต..และ
ผูบริหาร อบต. 

จํานวนท่ีเลือกต้ังซอม
ของสมาชิกสภา อบต.
และผูบริหารอบต. 

50,000.- 
(งบ อบต.  ) 

50,000.- 
(งบ อบต.  ) 

50,000.- 
(งบ อบต.  ) 

มีสมาชิกสภา อบต.และ
ผูบริหาร อบต.ครบตาม
ระเบียบกฎหมาย
กําหนด 

 
สํานักงานปลัด 
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8.  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 8.1   จัดใหมีการอบรมและรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556– 2558 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

177 โครงการจัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ
ส่ิงแวดลอม                                                                                          
 

เพ่ือใหมีอาสาสมัคร
พิทักษสิ่งแวดลอมเพื่อจะ
ไดดูแลและจัดการกับ
ส่ิงแวดลอมของตําบลได
อยางถูกวิธ ี

ประชาชนหมูท่ี 1 ถึงหมู
ที่ 8  จํานวน  100 คน 

20,000.- 
(งบ  อบต. ) 

20,000.- 
(งบ  อบต. ) 

20,000.- 
(งบ  อบต. ) 

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจจากการอบรม
ส่ิงแวดลอมและนํามา
ดูแลปญหาส่ิงแวดลอม
ไดถูกตอง                                      

 
 

สํานักปลัด 
 

178 โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม                                                       
 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม             

ประชาชนหมูท่ี 1 ถึงหมู
ที่ 8  จํานวน  100 คน 

20,000.- 
(งบ  อบต. ) 

20,000.- 
(งบ  อบต. ) 

20,000.- 
(งบ  อบต. ) 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม                                       

 
 

สํานักปลัด 
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8.  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 8.2  จัดใหมีรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค , รถเก็บขนขยะ และรณรงคใหราษฎรทิ้งขยะใหเปนท่ี                                                                                                                      

 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556 – 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

179 โครงการจัดซื้อรถเก็บขนขยะภายในตําบล
บางจาก                                                        
 

เพื่อใหพ้ืนท่ีตําบล 
บางจาก  สะอาด   
ถูกสุขลักษณะ 

รถเก็บขนขยะ 
จํานวน  1  คัน 

1,000,000.- 
(งบ  อบต.  
อบจ.  ) 

  ประชาชนไดรับบริการ
เก็บขนขยะ จํานวน 560  
รัวเรือน                                       

 
สํานักปลัด 

 
180 โครงการรณรงคใหราษฎรนําขยะทิ้งใหเปนท่ี 

 
 

เพื่อใหพ้ืนท่ีตําบล 
บางจาก  สะอาด   
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชน 
หมูที่ 1-หมูท่ี 8 
 

10,000.- 
(งบ  อบต.  ) 

  พื้นท่ีในตําบลบางจาก 
สะอาด 

 
สํานักปลัด 

 

181 โครงการจัดซื้อถังขยะประจําหมูบาน 
(หมูท่ี 1- หมูท่ี 8  ) 
 
 

เพื่อใหประชาชน 
หมูท่ี 1 -หมูท่ี  8    
มีหมูบานท่ีสะอาด  
สุขลักษณะ 

ประชาชน  
 หมูท่ี 1-หมูท่ี  8 

50,000.- 
(งบ  อบต.  ) 

  ประชาชนในหมูท่ี 1-  
หมูท่ี 8  ไดมีถังขยะใส
ขยะจํานวน  560 
ครัวเรือน 

 
 

สํานักปลัด 

182 โครงการจัดการขยะ 
- ร.ร.วัดทองนพคุณ 
- ร.ร.วัดเจริญศรีมณีผล 

เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิล 
หมูท่ี 1 -หมูท่ี  8    
 

ประชาชน  
 หมูท่ี 1-หมูท่ี  8 

40,000.- 
(งบ  อบต.  ) 

  - สอนใหเด็กรูจักนําของ
ที่ไมใชแลวนํากลับมาใช
ใหม   
- ทําใหเด็กมีรายได 
 

 
สํานักปลัด 
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สวนที่  6 
 

การนาํแผนพฒันาสามปไปสูการปฏิบตัิและการตดิตามประเมินผล 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป  อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ในปตอ ๆ ไป  และเปนการสรางแนว
ทางการมีสวนรวมในทองถิ่น  

การติดตามและประเมินผล  เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  เพ่ือให
ทราบถึงความกาวหนา  ปญหาอุปสรรคระหวางการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  โดยติดตามผลการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณ  ซึ่งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตลอดระยะเวลาตามแนว
ทางการพัฒนาสามป 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.  2548 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประกอบดวย 

(1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน    3   คน 
(2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน  2  คน 
(3)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน  2  คน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จํานวน  2  คน 
(5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน  2  คน 

  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีหน่ึง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได 
 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 

( 1 )  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
( 2 )  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                   ( 3 )  รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
  ( 4 )  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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   การกําหนดวธิีการตดิตามและประเมินผล 
 

   การติดตามและประเมินผล  การบริหารและการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา                
สามป (2556 – 2558)  ไดพิจารณากาํหนดแบบรายงานใหครอบคลมุประเด็นตอไปน้ี 

(1)  การขอแกไขเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามป 
(2) การแปลงแผนไปสูการปฏบิัติในรปูของสัดสวนของโครงการในแผนปฏบิัติการประจาํปที่ไดรบัการ

จัดสรรงบประมาณใหสวนราชการสามารถดาํเนินการตามโครงการได 
         (3) การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2556-2558 )ไดกําหนด 
แผนรายงานผลใหครอบคลมุประเด็นตอไปน้ี 

1) ระยะเวลาการดําเนินงานแตละโครงการอยูภายใตกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม 
2) งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการอยูภายใตงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม 
3) ผลการดําเนินงานในแตละโครงการบรรลุวัตถปุระสงค เปาหมายของโครงการที่กาํหนดไว   
    หรือไม 
4) ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


