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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1.   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา

ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป และมีความตอเนื่องท่ีเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป 

โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 จากคําอธิบายของแผนพัฒนาสามปท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาแผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะ

อยางนอย 4 ประการดวยกัน คือ 

 (1) เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 (2) เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและแนววัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

 (3) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

 (4) เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 

 

2.   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนามีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 

 (1) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการ

พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะ มี

โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  และ

เปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงในท่ีสุดจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมาย 

การพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

 (2) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ /กิจกรรมจาก

แผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหการจัดทํา

งบประมาณเปนกระบวนการท่ีรอบคอบและประชาชนมีสวนรวม 

 ดังนั้น โครงการท่ีจะบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในปแรกจะตองมีความพรอมอยาง

นอย 2 ประการ คือ 

 (1) มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังควรมีการประเมินถึงความเปนไปได

ของโครงการ/กิจกรรม และผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
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 (2) กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรก จะตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียด ทาง

เทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได

ตอไป 

 

3.   ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสาม

ปท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการมี 7 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน 

 มี 2 กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ คือ 

 (1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒน าพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 

ความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 (2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา 

 (1) สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ัง

ขอมูลท่ีเกี่ยวของ ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

 (2) จัดประชุมประชาคมทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตรการ

พัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะทําแผนพัฒนาสามป 

 (3) พัฒนาวาจะมีโครงการ /กิจกรรมอ ะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

 (4) โครงการ/กิจกรรมจะมีจํานวนมาก จึงตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 

  (ข) ให พิจารณานําโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  (ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป

ไดอยางเหมาะสม และเพ่ือทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป 

  (ง) การกําหนดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงงบประมาณรายรับ -รายจาย ทรัพยากรการบริหาร 

โครงการท่ีสามารถดําเนินการไดเอง โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน เปนตน 

  

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 (1) การเก็บรวบรวมขอมูล ประก อบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห ยุทธศาสตรของการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก 

 (2) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา การคัดเลือกยุทธศาสตรการ

พัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

2 



  

 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 (1) คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ  

แนวทางการพัฒนา 

 (2) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 

- ความจําเปนเรงดวน 

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 

- ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 โดยคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียด

โครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็ จ โดย

เนนโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองทําในปแรก เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 (1) ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 บทนํา 

  สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  สวนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

  สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในชวงสามป 

  สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

  สวนท่ี 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล 

 (2) จัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงขอคิ ดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือ

นําไปปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 

 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

  

 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 (1) ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 (2) เม่ือไดรับอนุมัติ สภาทองถ่ินจะสงแผนพัฒนาสามปใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช และ

นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับ

ทราบโดยท่ัวกัน 
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4.   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีเครื่องมือท่ีจะชวย

ในการพัฒนาอยางรอบคอบในการเช่ือมโยงแนวทาง การดําเนินงานตางๆ ท่ีจะสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและ 

   เปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและ

ใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย เงิน คน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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บทท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 

1. สภาพทั่วไป 

1.1  ประวัติความเปนมา    องคการบริหารสวนตําบลบานแค    เดิมเปนสภาตําบลบานแคไดรับ

การยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลบานแค  เม่ือวันที่  23  กุมภาพันธ 2540  เปนหนวยงานการ

ปกครองสวนทองถิ่นตามนโยบายการกระจายอํานาจสูหนวยปกครองข้ันพื้นฐานของรัฐบาล ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ .ศ.2537  มีผลบังคับใชเม่ือ  วันที่  23   

กุมภาพันธ 2540  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในการใหบริการ

และพัฒนาทองถิ่นหลายประการ 

         1.2   ลักษณะท่ีตั้ง 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแค  ตั้งอยูหมูที่  7   ตําบลบานแค  อําเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอยูหางจากที่วาการอําเภอผักไห  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ตามถนนสาย         

ปาโมก- สุพรรณบุรีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ   ดังนี ้

อาณาเขต ทิศเหนือ จด ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง  

ทิศใต  จด    ตําบลกุฎี            อําเภอผักไห       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

ทิศ ตะวันออก จด    ตําบลเอกราช          อําเภอปาโมก         จังหวัดอางทอง 

 ทิศตะวันตก จด     ตําบลโคกชาง-       อําเภอผักไห           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        

                                              ตําบลลาดน้ําเค็ม 

1.3   สภาพภูมิประเทศ 

                                           มีสภาพเปนที่ราบลุม เหมาะกับการทําอาชีพการเกษตรกรรม 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 

        องคการบริหารสวนตําบลบานแค ตั้งอยูบริเวณภาคกลาง จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตโดยตรง ทําใหมีฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน สําหรับฤดูกาลนั้นคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆใน

ภาคกลาง 

 1.5   เน้ือท่ี 

 องคการบริหารสวนตําบลบานแค มีเนื้อที่ 6.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,689 ไร 
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ที่มา : ขอมูลทะเบียนราษฎร ณ 30 เมษายน 2550 

  1.6 ประชากร 

 จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร 

 จํานวนประชากรในองคการบริหารสวนตําบลบานแค   มีจํานวนทั้งหมด  3,294 คน 

จําแนก เปนเพศชาย 1,533 คน  เพศหญิง  1,761 คน 

และมีความหนาแนนประชากร เทากับ  493 คน 

หมูที่ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1.บานแค 144 129 273 
2.บานแค 384 454 838 
3.บานแค 108 127 235 
4.บานแค 279 309 588 
5.บานแค 165 194 359 
6.บานแค 161 191 352 
7.บานแค 130 152 282 
8.บานแค 162 205 367 

รวม 1,533 1,761 3,294 
   

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ัวไป  

2.1 อาชีพ 

 ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

2.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปาไมตามโครงการพระราชเสาวนีย ปาไมในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน 

  2.3   การศึกษา    

          โรงเรียนประถมศึกษา           จํานวน  1   แหง 

                                          การศึกษานอกระบบ 

                      มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                จํานวน    1  แหง 

                      ที่อานหนังสือประจําหมูบาน                 1  แหง 

                      มีศูนยการเรียนการสอน ของ กศน.        1  แหง             
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     3.สภาพทางสังคม                 

  3.1 การสาธารณสุข 

สถานีอนามัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแค  จํานวน 1 แหง 

มีจํานวนเจาหนาที่ทั้งหมด    2    คน 

3.2 การเมืองการปกครอง 

     มีการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

3.3 การสื่อสาร 

     มีหอกระจายขาวสามารถกระจายขาวได 5 หมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะ  5 แหง 

3.4 ระบบประปา 

     มีประปาหมูบาน ทั้ง  8  หมูบาน 

3.5 ระบบการไฟฟา 

      มีระบบไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานและมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  จํานวน  909 ครัวเรือน 

3.6 การใชท่ีดิน 

     มีการทํานาปลูกขาวนาปและนาปรัง 

3.7 การทองเท่ียว 

     มีสถานที่ทองเที่ยว  คือ วัดบานแค  นมัสการหลวงพอพร 
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2.7 สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบานแค   

 2.7.1 โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

            นายกองคการบริหารสวนตําบล 

            รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

            ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

1. สํานักงานปลัด อบต.   โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  10   งาน ดังนี้ 

    1)  งานบริหารท่ัวไป 

    2)  งานบริหารงานบุคคล 

    3)  งานกิจการสภา    

           4)  งานนิติการและการพานิชย 

    5)  งานนโยบายและแผน 

6)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7)  งานสาธารณูปโภค 

8)  งานการเกษตร 

9)  งานการศึกษา 

10)  งานสังคมสงเคราะห 

2. สวนการคลัง   โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน ดังนี ้

1)  งานการเงิน 

2)  งานบัญชี 

3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4)  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

3. สวนโยธา     โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  3 งาน   ดังนี ้

1)  งานกอสราง  

2)   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

3)  งานผังเมือง 
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♦โครงสรางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานแค♦ 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

สํานักงาน          

สํานักปลัดฯ  

 

 

สวนโยธา สวนการคลัง 

สภา อบต.  

สมาชิก 20  คน 

วาระ 4  ป 

คณะผูบริหาร  

นายก อบต. 1 คน 

รองนายก อบต. 2  

 

ปลัดองคการบริหารสวน
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  2.8 ภารกิจการถายโอน ภารกิจอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

2.8.1 ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองทํา 

1.การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

2.โครงการถายโอนอาหารเสริม(นม) 

3.โครงการถายโอนอาหารกลางวัน 

2.9  สรุปปญหาที่เกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

2.9.1 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ถนนเขาหมูบานชํารุด การเดินทางสัญจรไมสะดวกเทาที่ควร 

2.9.2 ปญหาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การประกอบอาชีพของราษฎร เชนการทํานายังมีตนทุนการผลิตที่สูง แตราคาผลผลิตมีราคาที่ต่ํา   

2.9.3 ปญหาดานการจัดระเบียบชุมชน 

 ประชาชนยังขาดความสนใจในการสิทธิเลือกตัง้ในระดับทองถิ่นต่ํา ประชากรยังมีสวนรวมนอย 

2.9.4 ปญหาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

           อัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีความชํานาญที่จะดําเนินการวางแผนพัฒนาทองถิ่นไมเพียงพอที่จะ

ดําเนินจัดการวางแผน ประสานแผนและติดตามประเมินผล ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตาม

ระเบียบฯ แรงงานในพื้นที่สวนใหญเปนแรงงานดอยฝมือ และขาดความรู 

2.9.5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

           มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ํา 

2.9.6 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

      ขาดการเรียนรูทองถิ่นสําหรับการศึกษา 

2.9.7ดานการทองเที่ยว 

       ขาดการประสัมพันธการทองเที่ยว 

2.9.8 ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

   1.บํารุงรักษา ซอมแซมถนนในหมูบาน 

   2.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ 

  3.สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

  4.สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา 

   5.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาในเขต อบต.และในเขตอําเภอเพื่อกระชับความสัมพันธ 

   6.พัฒนาบุคลากรโดยใหความรูคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   7.ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

  8.ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ 
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2.10 แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   

   2.10.1 นโยบายขององคการบริหารสวนตําบล 

  1.พัฒนาระบบการบริการคมนาคมใหไดมาตรฐานและเพียงพอในตําบล 

  2.เสริมสรางศักยภาพ คน และชุมชน ตลอกจนคุณภาพชีวิตและการพัฒนาตําบล 

  3.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

  4.รณรงคและปองกันการแกไขปญหายาเสพติด 

  5.พัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนปองกันโรคตาง  ๆ

  6.อนุรักษและบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว 

2.10.2 นโยบายที่สําคัญ 

  1.สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชนใหเขาใจการปกครองระบบประชาธิปไตยและการมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น 

  2.ใหความรู ขอมูลขาวสาร และปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชน 

  3.สงเสริมการศึกษาอนุรักษประเพณทีองถิ่นและบํารุงศาสนา 

  4.ปลูกฝงจิตสํานึกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

  5.ปรับปรุงและขยายการใหบริการสาธารณูปโภค 
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สวนที ่3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552) และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานแค พบวามีโครงการท่ีถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปฯ ในสวนของป 2550 จํานวนท้ังส้ิน 

101 โครงการ จําแนกเปน โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ 37.62 ดานเศรษฐกิจ รอยละ 10.89 

ดานสังคม รอยละ 16.83 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รอยละ 1.98 ดานการทองเท่ียว รอย

ละ 2.97  ดานการบริหารการจัดการ รอยละ 15.84 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,410,875 บาท 

           ตารางท่ี 1. แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ป 2550 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การพัฒนาดานคมนาคม โครงสราง

พื้นฐาน 

38 37.62 6,059,100 42.05 

2.การพัฒนาดานการศึกษา 14 13.86 420,000 2.91 

3.การพัฒนาการบริหารจัดการดาน

ทองเท่ียว 

3 2.97 109,000 0.76 

4.ดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต 17 16.83 1,674,400 11.62 

5.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 2 1.98 70,000 0.49 

6.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 11 10.89 934,375 6.48 

7.ดานการบริหารการจัดการ 16 15.84 5,144,000 35.70 

รวม 101 100 14,410,875 100 

ท่ีมา   :   แผนพัฒนาสามป 2550 - 2552 และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
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 ท้ังนี้หากพิจารณาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2550 พบวา มีโครงการท่ีผาน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน 65 โครงการ  จําแนกเปน  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ  35.38  

ดานเศรษฐกิจ รอยละ 12.31  ดานสังคม รอยละ 18.46  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รอยละ 

-  ดานการทองเทียว รอยละ -   ดานการบริหารการจัดการ รอยละ 12.31  รวมเปนเงินงบประมาณ

จํานวน ท้ังส้ิน 5,051,775.- บาท  คิดเปนรอยละ 35.06 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 

 

ตารางท่ี 2. จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีผานขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2550 และ

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และโครงการจายขาดเงินสะสม 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การพัฒนาดานคมนาคม โครงสรางพื้นฐาน 23 35.38 2,613,000 51.72 

2.การพัฒนาดานการศึกษา 14 21.54 400,000 7.92 

3.การพัฒนาการบริหารจัดการดานทองเท่ียว - - - - 

4.ดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต 12 18.46 521,200 10.32 

5.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม - - - - 

6.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 8 12.31 256,375 5.07 

7.ดานการบริหารการจัดการ 8 12.31 1,261,200 24.97 

รวม 65 100 5,051,775 100 

ท่ีมา : แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
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ตารางท่ี 3. แสดงการเปรียบเทียบโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนากับโครงการท่ีดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรม

ใน

แผนพัฒน

า 

จํานวน

โครงกา

ร/

กิจกรร

ม

ดําเนิน

การจริง 

รอยละ 

จํานวน

งบประมาณ

ใน

แผนพัฒนา 

จํานวน

งบประมาณ

ท่ีดําเนินการ

จริง 

รอยละ 

1.การพัฒนาดานคมนาคม 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

38 23 60.53 6,059,100 2,613,000 43.13 

2.การพัฒนาดานการศึกษา 14 14 100 420,000 400,000 95.24 

3.การพัฒนาการบริหาร

จัดการดานทองเท่ียว 

3 - - 109,000 - - 

4.ดานสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

17 12 70.59 1,674,400 521,200 31.13 

5.การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 2 - - 70,000 - - 

6.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 11 8 72.73 934,375 256,375 27.44 

7.ดานการบริหารการจัดการ 16 8 50 5,144,000 1,261,200 24.52 

รวม 101 65 64.36 14,410,875 5,051,775 35.06 

หมายเหต ุ  สูตร      จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง    

                                             จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 

 
 
 
 

X 100 
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สวนที ่4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 

 “ การคมนาคมสะดวกแหลงเรียนรูของชุมชน บานเมืองสะอาด นาอยู ประชาชนอยูดีมีสุข

อยางยั่งยืน ” 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพานทางเทา ทอระบายน้ํา 

 -การขยายเขตประปาหรือกอสรางประปาหมูบาน 

 -การขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะใหท่ัวถึง 

 -การขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง 

-พัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาดานการศึกษา  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -การสงเสริมดานการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 -การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 -สนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -สงเสริมสุขภาพอนามัย สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

  -การกําจัดและจัดการขยะ 
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  

 -การสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถ่ิน 

 -พัฒนาประสิทธิของพนักงานและลูกจาง 

 -พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 

ยุทธศาสตรที7่ การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว 

 -การประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

 -การสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

 -การบริหารจัดการการทองเท่ียว 

  -การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 วิสัยทัศน “เมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษและประวัติศาสตร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ  ชีวิตไดมาตรฐาน ” 

พันธกิจ 

1. จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีด ี

2. จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย 

4. จัดใหมีการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม 

5. จัดใหมีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6. จัดใหมีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. จัดใหมีการสงเสริมการทองเท่ียว 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภค

ท่ัวถึง 

2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม  มีความเขมแข็งและสงบเรียบรอย 

4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนท่ีมากขึ้น 
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5. มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดีขึ้น 

6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและเผยแพรใหมาก

ขึ้น 

7. มีมาตรฐานการบริหารและบริการทองเท่ียวในระดับสากล และมีนักทองเท่ียวมากขึ้น 

การกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนา 

 เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มียุทธศาสตรการ

พัฒนาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนาแตละดาน  และภายใตยุทธศาสตรแตละดานจะ

ประกอบดวยแนวทางในการพัฒนาดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

 1.2  การขยายเขตประปาหรือกอสรางระบบประปาหมูบาน 

 1.3  การขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะใหท่ัวถึง 

 1.4  การขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง 

 1.5  การจํากัดน้ําหนักบรรทุกของรถยนตไมใหเกินมาตาฐาน 

 1.6  การจัดทําผังเมืองรวม 

 1.7  การขยายเขตคลองชลประทานเพ่ือการเกษตร 

 1.8  พัฒนาระบบจารจร 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.1  การพัฒนาอาชีพ 

 2.2  การพัฒนาการศึกษา 

 2.3  การสงเสริมสุขภาพอนามัย 

 2.4  ดานสวัสดิการชุมชน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 3.1  ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 3.2  การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถ่ิน 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

 4.1  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 

 4.2  ดานสงเสริมการลงทุน 

 4.3  ดานการสงเสริมการพาณิชย 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ       

ส่ิงแวดลอม 

 5.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 5.2  การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

 5.3  การกําจัดและจัดการขยะ 

 5.4  การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง 

 5.5  การปองกันอุทกภัย 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6.1  การสงเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6.2  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

 7.1  การประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

 7.2  การสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

 7.3  การบริหารจัดการทองเท่ียว 

 7.4  การรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 

 7.5  การปองกันอุบัติเหตุจาการทองเท่ียว 

 7.6  การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 7.7  การเพ่ิมจํานวนและระยะเวลาการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

           พระนครศรีอยุธยานครแหงการทองเท่ียว มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหงอาหารท่ีมี

คุณภาพ เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสะอาด เมืองนาอยู ประชาชน

อยูดีสุขอยางยั่งยืน 

เปาประสงคการพัฒนา 

1. อนุรักษมรดกโลกในเขตนครประวัติศาสตรควบคูไปกับการพัฒนาเสริมสรางเขตเศรษฐกิจ

แหงใหม 

2. การผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

4. สรางรายได/อาชีพ และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 
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ยุทธศาสตร /กลยุทธของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  รักษาและใชประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพ่ิมมูลคา

ทางดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี  1.1 พัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ

ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี  1.3 ดานการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย 

ยุทธศาสตรท่ี  1.4 พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวรวมท้ังความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  1.5 พัฒนาและสงเสริมสินคา OTOP  เช่ือมโยงการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 อาศัยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี  ระบบชลประทานท่ีดีและ

เทคโนโลยีในการพัฒนาแหลงอาหารท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี  2.1 พัฒนาการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

ยุทธศาสตรท่ี  2.2 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและพัฒนาระบบสหกรณเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี  2.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและ

จําหนายสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี  2.4 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3     ใชศักยภาพของการเปนศูนยกลางการคมนาคมใหเอ้ือประโยชนตอ

การคา  การลงทุน และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  3.1 พัฒนาและสงเสริมใหเปนศูนยการคาการลงทุนในเขตภาคกลาง

ตอนบน 

ยุทธศาสตรท่ี  3.2 พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

ยุทธศาสตรท่ี  3.3 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ยุทธศาสตรท่ี  3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถโดยการพัฒนา

ทักษะ ความรูของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสภาพแวดลอมของเมือง/และชุมชน  ใหนาอยูและเอ้ือตอการ

พัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  4.1 สงเสริมใหเปนบานเมืองสะอาด ส่ิงแวดลอมดี  และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4.2 สงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี  4.3 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี

ยุทธศาสตรท่ี  4.4 พัฒนาสถานบริการใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  4.5 สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรมจรยิธรรม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจครบวงจรตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเหมาะสมภายในแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงท้ังการเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรปลอดสารพิษ อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมเกษตรท่ี

สามารถเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชนใน

ชนบทอยางม่ันคงถาวร รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดยอม และอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสะอาดซ่ึงอาศัยฐานของการพัฒนากําลังคนแรงงานยกระดับฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน

ของตลาดแรงงานในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

2. เสริมสรางพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการตามาตรฐานท้ังระบบไฟฟา ประปา 

โทรศัพท การส่ือสารโทรคมนาคม การไปรษณีย รวมท้ังการลงทุนระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลอง

กับการใชท่ีดินและพัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตาม

ศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 

3. รวมพัฒนานครประวตัิสาสตร มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม หัตถกรรมและวัฒนธรรม 

เอกลักษณประจําทองถ่ิน โดยเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญา

ชาวบานไปสูการสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีมีการผสมผสานกลมกลืน ดวยวิถีชีวิตของคนอยุธยากับ

มรดกวัฒนธรรมไทยอยางแนบแนน 

4. พัฒนาการศึกษาการเรียนรู วิทยาการ และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ คน ครอบครัว 

ชุมชนเขมแข็งและพัฒนาสังคมคุณภาพ พัฒนาระบบสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข ศีลธรรม 

วัฒนธรรม ซ่ึงมีกระบวนการเรียนรู และทักษะภูมิปญญา ท่ีสามารถจะพัฒนาไปสูการพ่ึงพาตนเองได

อยางตอเนื่อง 

5. เสริมสรางหลักประกันการคุมครองและความม่ันคงในสังคม ดวยการพัฒนาสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะหท่ีมีพ้ืนฐานทางจิตใจอยางเอ้ืออาทร เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการดูแล

ชวยเหลือผูดอยโอกาส และคนยากจนในสังคมใหสามารถพ่ึงพาตนเองได การพัฒนาประสิทธิภาพ 
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ระบบ  คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ระบบปองกันและบรรเทา อุบัติภัย สาธารณภัย ให

ประชาชนดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข 

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสงเสริมบทบาทหนวยงาน

ปกครองสวนทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรกัษาและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

ใหทองถ่ินของตนเอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชนและการมีสวนรวมของประชาชนตามวิถี

ชีวิตความเปนคนไทย สิทธิและเสรีภาพ เสริมสรางจิตสํานึกดวยระบบคุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

1. พัฒนาดานการคมนาคม 

2. พัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. พัฒนาดานการศึกษาของเด็ก เยาวชน 

4. พัฒนาดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

5. พัฒนาดานการส่ือสาร การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ 

6. พัฒนาดานการสงเสริมอาชีพของประชาชน 

7. พัฒนาดานการทองเท่ียงเชิงอนุรักษธรรมชาต ิ

8. พัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ                                                  
 

สวนท่ี 5 

บัญชีโครงการ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

ยุทธศาสตร 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม 3 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

1) การพัฒนาดานการคมนาคม 

 1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 

ทางเทา 

 1.2 พัฒนาระบบจราจร 

22 

- 

1,499,700 

- 

18 

1 

3,371,350 

750,000 

8 

- 

2,379,500 

- 

48 

1 

7,250,550 

750,000 

2) การพัฒนาดานการศึกษา 

 2.1 การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

2.2 การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี

 

11 

4 

 

395,000 

135,000 

11 

4 

395,000 

135,000 

11 

4 

395,000 

135,000 

33 

12 

1,185,000 

405,000 

3) การพัฒนาการบริหารการจัดการดานการ

ทองเท่ียว 

 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน 

 

1 

 

9,000 

 

- 

 

- 

 

1 

 

50,000 

 

2 

 

59,000 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม 3 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

4) การเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

 4.1 สรางเสริมสุขภาพอนามัย 

 

12 

 

1,873,000 

 

12 

 

2,301,500 

 

13 

 

1,941,000 

 

37 

 

6,115,500 

5) การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

 5.1 จัดระบบบําบัดและกําจัดการขยะ 

 

3 

 

185,000 

 

2 

 

115,000 

 

2 

 

115,000 

 

7 

 

415,000 

6) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 6.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 

 

8 

 

297,375 

 

8 

 

297,375 

 

8 

 

297,375 

 

24 

 

892,125 

7) การบริหารการจัดการ 

 7.1 การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยงกับกิจกรรมทองถิ่น 

7.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 

7.3 การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช 

7 

2 

7 

185,000 

500,000 

634,000 

8 

2 

4 

260,000 

500,000 

217,000 

7 

2 

4 

185,000 

500,000 

217,000 

22 

6 

15 

630,000 

1,500,000 

1,068,000 
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           ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาดานการคมนาคม 

                              1.1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล. ม.1 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ของประชาชน 

กวาง 4  เมตร ยาว 30 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

60,000.- - - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 
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   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2. โครงการกอสรางถนน คสล  ม.1  

(บริเวณบานนายไพฑูรย) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน 

กวาง 3  เมตร ยาว 85  

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 114,000.- - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. ม.1 

(บริเวณทางเขาบานเอ้ืออาทร) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน 

กวาง 4  เมตร ยาว 75 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 150,000.- - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

4. โครงการถมดินลงลูกรังลานกีฬา

ตานยาเสพติด ม.1 

เพ่ือใหมีสถานท่ีในการเลน

กีฬา 

กวาง 22 เมตร ยาว 40 

เมตร ถมดินสูง 0.20 

เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร 

- - 352,000.- มีสถานท่ีในการ

เลนกีฬา 

สวนโยธา 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2 

(บริเวณบานนายระเบียบ) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3.50 เมตร ยาว

39.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

62,000.- - -  ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

6. โครงการกอสราง ถนน คสล.ม.2 

(บริเวณบานนายจําลอง) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน 

กวาง 4 ยาว 72 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- 144,000.- - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 
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   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท ) 

2552 

(บาท ) 

2553 

(บาท ) 

7. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ม.2 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 72 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 60,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

8. โครงการปรับปรุงถนนดินลง

ลูกรังถนนทางเขาซอยหมูบาน 

ม.3 (บริเวณบานนายบุญสม 

เพ็ชรคุม – บานนายอนันต เพ็ง

คาสุคันโธ) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

ถมดินกวาง 5 เมตร ยาว 

10 เมตร ดินสูง 2.80 

เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร 

23,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

9. โครงการกอสรางถนน คสล.

เขาซอย ม.3 (บริเวณบานนาย

เสริม เข็มเพ็ชร – บานนาย

สมศักดิ์  กระจางวรรณ) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 7 เมตร ยาว 10 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

35,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

10. โครงการถมดินลงลูกรัง ม.3 

(ถนนคันคลองชลประทาน 

จากบริเวณ สะพาน – บานนาง

วรรณี ราชนิกุล) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 

110 เมตร ดินสูงเฉล่ีย 

1.00 เมตร ลูกรังหนา 

0.15 เมตร 

- 135,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
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   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

11. โครงการกอสรางถนน คสล.

เขาซอย ม.3 (บริเวณบานนาง

ทองหยิบ เพ็ชรคุม – บานนาย

บุญสม  ดนตร)ี 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 61 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 91,500.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

12. โครงการกอสรางถนนทางเดิน 

คสล. เขาซอย ม.3 (บริเวณบาน

นายทรง ฤาชา – บานนายศรี

นวล ฤาชา) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 15 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 18,750.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

13. โครงการกอสรางถนนดินลง

ลูกรัง(ถนนเรียบคลองบาง

ปลากด) ม.3 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

ดินสูงเฉล่ีย 2.50 เมตร 

- - 720,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

14. โครงการขยายเขตไฟฟาซอยเขา

หมูบาน(ไฟฟาสาธารณะ) ม.4  

(บริเวณบานนายวัง – ปอมตํารวจ) 

(บริเวณซอย บานผูใหญจิตร ตรี

วิสูตร) 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง 

ระยะทาง 500 เมตร - 750,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 
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   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

15. โครงการกอสรางถนนทางเดิน

เทา ม.4 (บริเวณบานนายสม

จิตร สุภาพรูป) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 2 เมตร ยาว 48 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

43,200.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

16. โครงการกอสรางถนนคสล.

ม.4 (บริเวณบานนายพล)  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 389 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 585,000.

- 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

17. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ม.4 (บริเวณขางสระน้ํา)  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 42.80 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 85,600.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

18. โครงการกอสรางถนน คสล.

ตอจากเสนเดิม ม.4 (บริเวณ

บานนางประเสริฐ  ศึกษาศิลป) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 2 เมตร ยาว 16 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

16,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
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 สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

19. โครงการกอสรางถนน คสล.

ม.5 (บริเวณบานนางแฉลม) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 24 เมตร 

ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 

36,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

20. โครงการกอสรางถนน คสล.

ม.5 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 575 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 905,000.

- 

- ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

21. โครงการกอสรางถนน คสล.

ม.5 (บริเวณบานนายจํานงค  

สุขเพ่ิม) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 2 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

50,000- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

22. โครงการกอสรางถนน คสล.

ม.5 (บริเวณศาลา ม.5 ) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

54,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

23. โครงการถมท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน  ม.6 (บริเวณบาน

นางกมล)  

เพ่ือใหประชาชนไดใช

สถานท่ีใหเกิดประโยชน 

ถมดิน ชวงท่ี 1. กวาง 

8.30 เมตร ยาว 24.50 

เมตร ชวงท่ี 2. กวาง 8 

เมตร ยาว 10 เมตร ดินสูง

เฉล่ีย 1 เมตร 

41,000.- - - ประชาชนไดใช

สถานท่ีในการทํา

ประโยชน 

สวนโยธา 
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   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท ) 

2552 

(บาท ) 

2553 

(บาท ) 

24. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.6 

(บริเวณทางเขาเมรุวัดบานแค) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- 134,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

25. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.6 

(บริเวณบานนายอํานวย ศรีช่ืนสุข) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 104 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

140,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

26. โครงการกอสรางถนน คสล.เขา

ซอยหมูบาน ม.6 (บริเวณบานนาย

บุญสม ทองคําสุก) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 12  เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

18,750.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

27. โครงการลงลูกรังถนนดิน ม.6 

(บริเวณบานนายเฉียบ)  

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 75 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

93,750.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

28. โครงการเจาะทอระบายน้ําท้ิงหนา

โรงเรียนวัดบานแค ม.6 

เพ่ือใหมีการระบายน้ํา

ท่ีสะดวก 

วางทอระบายน้ําขนาด 4 

นิ้ว ยาว 18 เมตร 

- 23,000.- - มีการระบายน้ําท่ี

สะดวก 

สวนโยธา 
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  สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

29. โครงการกอสรางถนนดินลงลูกรัง 

ม.7 (บริเวณบานนายอุดม คชาสินธุ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.20 เมตร 

18,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 

30. โครงการปรับปรุงขยายถนนดนิลง

ลูกรัง ทางเขา อบต.  

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง 

กวาง 1 เมตร ยาว 70 

เมตร สูงเฉล่ีย 2.00 เมตร 

120,000.- - - สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 

31. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ม.7 

(บริเวณบานนายศิริ  ปรางรักยิ้ม) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

กวาง 3 เมตร ยาว 40 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

60,000.- - - ประชาชนสัญจร

ไดสะดวก 

สวนโยธา 

32. โครงการกอสรางถนนลงลูกรัง ม.7  เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 130 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 195,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

33. โครงการกอสรางถนนดินลงลูกรัง 

ม.7 (บริเวณบานนางปรานอม) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 115 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

- 160,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 

34. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.7 (เรียบ

คลองสงน้ําชลประทาน) (บริเวณบาน

นายปญจะ สุขีโมกข) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 279 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 558,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 
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   สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

35. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.7 

(บริเวณบานนายสมศักดิ์  กล่ืน

ช่ืน) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

ชวงท่ี 1. กวาง 3 เมตร ยาว 

70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ชวงท่ี 2. กวาง 1.70 เมตร 

ยาว 74 เมตร หนา 0.10 

เมตร  

- 138,000.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

36. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.7  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

ชวงท่ี 1. กวาง 4  เมตร ยาว 

74 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ชวงท่ี 2. กวาง 4 เมตร ยาว 

72 เมตร หนา 0.15 เมตร 

148,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

37. โครงการกอสรางเสริมถนนดิน

ลงลูกรัง ม.7 (บริเวณบานนาง

สังเวียน      เพ็ชรคุม – บานนาย

พงศธร  สงวนศักดิ)์ 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 110 เมตร

เสริมดินสูง 0.50 เมตร  ลง

ลูกรังหนา 0.20 เมตร  

- 137,500.- - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

 

 

32 



   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

38. โครงการกอสรางถนนเสริมผิว

จราจรลงลูกรัง ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 104 เมตร 

ดินสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- 65,000.- - ประชาชนสัญจรได

สะดวก 

สวนโยธา 

39. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจร

ลงลูกรัง ม.8 (บริเวณบานนาย

ระเบียบ) 

เพ่ือใหประชาชนมีการ

เดินทางท่ีสะดวก 

กวาง 3 เมตร ยาว 69 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

96,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 

40. โครงการลงลูกรังถนนดิน  ม.8 

(บริเวณบานนางประทีป)  

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

10,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

41. โครงการกอสรางลงลูกรัง  ม.8 

(บริเวณถังประปา) 

(บริเวณบานนางแสวง สืบมงคล) 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 1.50 เมตร ยาว 58.50 

เมตร หนา 0.20 เมตร 

- - 10,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 

42. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.8 

(บริเวณบานนางสังเวียน  แยม

กระจาง) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 115 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

172,500.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

43. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.8 

(บริเวณบานนางสมจิตร) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 72 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

108,000.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

44. โครงการกอสรางถนนคสล.ม.8 

(บริเวณบานนายบุญชู ศิริพัฒน) 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 63 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

94,500.- - - ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 
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   สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

45. โครงการกอสรางถนนเสริมผิว

จราจรลงลูกรัง ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 104 

เมตร ดินสูงเฉล่ีย 0.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 65,000.- - ประชาชนสัญจร

ไดสะดวก 

สวนโยธา 

46. โครงการถมดินลงลูกรังทางเขา

ลานกีฬาตานยาเสพติด ม.8  

เพ่ือใชท่ีสาธารณะใหเกิด

ประโยชน 

กวาง 3 เมตร ยาว 32 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ดินสูง

เฉล่ีย 1.50 เมตร  

- - 50,000.- มีสถานท่ีในการ

เลนกีฬา 

สวนโยธา 

47. โครงการถมดินลงลูกรังถนนคัน

คลองชลประทาน ม.8 (บริเวณ

บานนายวิเชียร  กิ่งพยอม)  

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 3  เมตร ยาว 82 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 25,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

48. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.8 

(บริเวณบานนายสายทอง  - บาน

นายเฉลิม) 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 3 เมตร ยาว 53 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

- - 79,500.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 
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 สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

    

            ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาดานการศึกษา 

                            2.1การสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรมในชุมชน และการกีฬา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการชวยเหลือสนับสนุน

ทุนการศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนดอย

โอกาสไดมี

ทุนการศึกษา    (ร.ร.วัด

บานแค) 

เด็กท่ีเรียนดีขาด

ทุนการศึกษา 

20,000.- 20,000.- 20,000.- เด็กนักเรียนมี

ทุนการศึกษา 

สํานักปลัด 

2. โครงการกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือใหนักเรียนไดทํา

กิจกรรมนอกหลักสูตร 

เด็กในตําบลบานแค จํานวน 

300 คน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- เด็กมีกิจกรรมนอก

หลักสูตรการเรียน

การสอน 

สํานักปลัด 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

3. โครงการจดัซ้ืออุปกรณกีฬา         

(ม.1 – 8) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

การออกกําลังกาย 

ประชาชนในตําบลบานแค 80,000.- 80,000.- 80,000.- ประชาชนในตําบล 

บานแคมีสุขภาพ

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

4. โครงการแขงขันกีฬาประจําป 

อบต.ตานยาเสพติด 

เพื่อสรางความสัมพันธ 

ความสามัคคีและการมี

สวนรวมของประชาชน 

ประชาชนในตําบลบานแค 100,000.- 100,000.

- 

100,000.

- 

ประชาชนมี

ความสัมพันธและ

สามัคค ี

สํานักปลัด 

5. โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานแค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา

อนุบาล 3 ขวบ 

จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ 50,000.- 50,000.- 50,000.- เด็ก 3 ขวบในพ้ืนท่ี

ไดรับความพรอม

อยางมีคุณภาพ 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

6. โครงการแขงขันกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธบุคลากรองคกร

ชุมชน 

เพ่ือสรางความสัมพันธ 

อันดีระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ 

บุคลากรองคกรชุมขนใน

ตําบลบานแค 

15,000.- 15,000.- 15,000.- ความสัมพันธอันดี

ระหวางหนวยงาน  

ภาครัฐ 

สํานักปลัด 

7. โครงการสงเสริมการแขงขัน

กีฬาอําเภอ 

เพ่ือสรางความสัมพันธใน

แตละหนวยงาน 

บุคลากรองคกรชุมชนใน

ตําบลบานแค 

15,000.- 15,000.- 15,000.- ใหขาราชการทุกคน

ในหนวยงาน 

สํานักปลัด 

8. โครงการ”หนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่ง

ฝน” 

เพ่ือประชาชนชาวไทย 

เพ่ือใหประชาชนรวมกัน

ปลูกดูแลและบํารุงรักษา

ตนไม 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมีจิตร

สํานึกในการปลูก

ตนไม 

สํานักปลัด 

9. โครงการสงเสริมการออกกําลัง

กาย 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

15,000.- 15,000.- 15,000.- ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแง 

สํานักปลัด 

10. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใหนักเรียนท่ีขาด

แคลนทุนทรัพยไดมี

อาหารรับประทาน 

จํานวน 1 แหง 20,000.- 20,000.- 20,000.- เยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณท่ี

ไดรับสารอาหาร

ครบถวน 

ร.ร.วัด

บานแค 

11. โครงการอาหารเสริม (นม)  

อาหารกลางวัน  

เพ่ือใหเด็กไดทาน นม

และ อาหารเจริญเติบโต

ตามวัย 

  จํานวน 40 คน 10,000.- 10,000.- 10,000.- เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 

เจริญเติบโตตามวัย 

สํานักปลัด 
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   สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

         2.2 การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการสงเสริมงานประเพณี       

วันเขาพรรษา 

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ประเพณีอันดีงามของ

ตําบลบานแค 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

20,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนในตําบล

บานแคไดรวม

กิจกรรมวัน

เขาพรรษา 

สํานักปลัด 

2. โครงการวันพอแหงชาต ิ เพ่ือใหขาราชการ พอคา 

ประชาชนถวายความ

จงรักภักด ี

จัดใหมีพิธีถวายพระพร

ชัยมงคล 

80,000.- 80,000.- 80,000.- ประชาชนทุกหมู

เหลาไดตระหนักถึง

ความสําคัญ 

สํานักปลัด 

3. โครงการวันแมแหงชาต ิ เพ่ือใหขาราชการ พอคา 

ประชาชนถวายความ

จงรักภักด ี

จัดใหมีพิธีถวายพระพร

ชัยมงคล 

25,000.- 25,000.- 25,000.- ประชาชนทุกหมู

เหลาไดตระหนักถึง

ความสําคัญ 

สํานักปลัด 

4. โครงการสงเสริมงานประเพณี

สงกรานต 

เพ่ือเปนการสงเสริมและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีสืบไป 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

40,000.- 40,000.- 40,000.- ประชาชนในตําบล

ไดรวมงานประเพณี

วันสงกรานต 

สํานักปลัด 
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  สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                  ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการบริหารจัดการดานทองเที่ยว 

                               2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ม.4 

พรอมสวนสุขภาพ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

จํานวน 1 แหง 9,000.- - - ประชาชนมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ 

สํานักปลัด 

2. การจัดทําสวนสุขภาพ เพ่ือมีสถานท่ีพักผอน จํานวน 1 แหง 

 

- - 50,000.- มีสถานท่ีพักผอน สํานักปลัด 
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  สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

                       ยุทธศาสตรที่ 4.  การพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

                                       4.1 สรางเสริมสุขภาพอนามัย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการถมดินลงลูกรังลานกีฬา

ตานยาเสพติด ม.1 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการออกกําลัง

กาย 

กวาง 22 เมตร ยาว 40 

เมตร ดินสูงเฉล่ีย 0.20 

เมตร ลูกรังหนา 0.15 

เมตร 

- - 352,000.

- 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการออกกําลังกาย 

สวนโยธา 

2. โครงการลานเอนกประสงค 

คสล. ม.2 ( ศาลา ม.2 ศาลเจา) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

ชวงท่ี1กวาง 15 ม. ยาว 21 

ม. หนา 0.15 ม. ชวงท่ี 2 

ยาว 8.50 ม. ยาว 10 ม. 

หนา 0.15 ม. ชวงท่ี 3 

กวาง 8 ม. ยาว 11 ม. หนา 

0.15 ม.  ชวงท่ี 4 กวาง 

1.80 ม. ยาว 7 ม. หนา 

0.15 ม. 

140,000.- - - ประชาชนมีสถานท่ี

ทํา กิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 
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ท่ี. โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

3. โครงการกอสรางลาน คสล ม.6 

(บริเวณโรงเรียนวัดบานแค) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

สถานท่ีทํากิจกรรม

ตางๆ 

ชวงท่ี 1. กวาง 11 ม. ยาว 14 

ม. ชวงท่ี 2. กวาง 8 ม.ยาว 10 

ม.ชวงท่ี 3. กวาง 11.40 ม. ยาว 

32 ม. หนา 0.15 ม. 

205,000.- - - ประชาชนมีสถานท่ี

ทํากิจกรรม 

สวนโยธา 

4. โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงค ม.6 (บริเวณสนาม 

โรงเรียนวัดบานแค) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการทํา

กิจกรรม 

กวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร  69,000.- - - มีสถานท่ีในการทํา

กิจกรรม 

สวนโยธา 

5. โครงการกอสรางลานกีฬา 

เอนกประสงค ม.7 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

สถานท่ีทํากิจกรรม

ตางๆ 

กวาง 13 เมตร ยาว 28 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 182,000.

- 

- มีสถานท่ีทํากิจกรรม

ตางๆ 

สวนโยธา 

6. โครงการกอสรางลาน คสล 

เอนกประสงค ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีทํากิจกรรม 

กวาง 23 ม. ยาว 30 ม. 

หนา 0.15 ม. 

310,000.- - - ประชาชนมีสถานท่ี

ทํากิจกรรม 

สวนโยธา 

7. โครงการกอสรางสนามเด็กเลน 

คสล.ม.7  

เพ่ือท่ีเด็กไกมีสถานท่ีใน

การเลน 

กวาง 13 เมตร ยาว 13 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 84,500.- - เด็กไดมีสถานท่ีใน

การเลน 

สวนโยธา 

8. โครงการกอสรางลูกกรงเหล็กลอม

ศาลาเอนกประสงค ม.8  

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ในทรัพยสิน 

1.กวาง 2.76 เมตร สูง 2.65 

เมตร 2.กวาง 2.63 เมตร สูง 

2.65 เมตร 3. กวาง 2.65 เมตร 

สูง 2.65 เมตร 4.กวาง 2.68 

เมตร สูง 2.65 เมตร 

- - 60,000.- เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

9. โครงการตอเติมศาลา

เอนกประสงค ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใน

การทํากิจกรรม 

กวาง 9 เมตร ยาว  15 

เมตร สูง 3 เมตร 

- 430,000.- - ประชาชนมี

สถานท่ีในการทํา

กิจกรรม 

สวนโยธา 

10. โครงการปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค ม.5 

 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใน

การทํากิจกรรม 

กวาง 7 เมตร ยาว 6.50 

เมตร สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร 

295,000.- - - ประชาชนมี

สถานท่ีในการทํา

กิจกรรม 

สวนโยธา 

11. สรางหอกระจายขาว

ประจําหมูท่ี 5. 

เพ่ือใหมีการรับขอมูลขาวสารท่ี

รวดเร็ว 

จํานวน  1  แหง - - 70,000.- มีการรับขอมูล

ขาวสารท่ีรวดเร็ว 

สวนโยธา 

12. โครงการกอสรางหอถัง

เก็บน้ําประปาสําหรับ

ชุมชน ม.4 

เพ่ือใหชุมชนมีน้ําท่ีสะอาดไวใช จํานวน  1  แหง - - 380,000.- มีน้ําท่ีสะอาดไวใช

ในครัวเรือน 

สวนโยธา 

13. โครงการกอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค ม.4 

(บริเวณถังประปา) 

เพ่ือใหประชาชนไดมีการ ออก

กําลังกาย 

กวาง 26 ม. ยาว 39 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 456,000.- - ประชาชนไดมีการ

ใชลานกีฬาในการ

ออกกําลังกาย 

สวนโยธา 
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  สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

14. โครงการกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ

แบบยั่งยืนและเปนประโยชนตอ

ชุมชน 

เพ่ือใหสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุท่ียั่งยืน 

จํานวน 105 คน 15,000.- 15,000.- 15,000.- ใหสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุมีสุขภาพ

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

15. โครงการบานแคแอโรบิคแบบ

ยั่งยืน 

เพ่ือใหประชาชนไดออก

กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

52,000.- 52,000.- 52,000.- ประชาชนไดออก

กําลังกายสมํ่าเสมอ 

สํานักปลัด 

16. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือใหผูสูงอายุไมถูก

ทอดท้ิง 

จํานวน 120 คน 720,000.- 720,000.

- 

720,000.

- 

ผูสูงอายุไมถูก

ทอดท้ิง 

สํานักปลัด 

17. โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคน

พิการ 

เพ่ือใหคนพิการไดรับ

ความชวยเหลือ 

จํานวน 40 คน 240,000.- 240,000.

- 

240,000.

- 

คนพิการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

18. โครงการปองกันโรคไขหวัดนก เพ่ือเปนการปองกันและ  

ควบคุมไขหวัดนก 

หมูท่ี 1 - 8 30,000.- 30,000.- 30,000.- เปนการปองกันและ

ควบคุมไขหวัดนก 

สํานักปลัด 

19. โครงการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

909 ครัวเรือน 51,000.- 51,000.- 51,000.- ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

20. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัข

บา 

หมูท่ี 1 - 8 34,000.- 34,000.- 34,000.- ประชาชนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

21. โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกัน

โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

เพื่อเฝาระวังและควบคุม

ผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ในระยะแรก 

ประชาชนท่ัวไปและผูปวย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

7,000.- 7,000.- 7,000.- ประชาชนไดรับความรู

เก่ียวกับโรคและพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม 

สํานักปลัด 
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  สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 
                ยุทธศาสตรท่ี 5. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

                                    5.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการเตาเผาขยะ ม.2,5,6 เพ่ือใหประชาชนไดมีการ

กําจัดขยะ 

จํานวน  3  แหง 105,000.- 105,000.

- 

105,000.

- 

ประชาชนมีการ

กําจัดขยะท่ีถูกวิธี 

สวนโยธา 

2. การจางเหมาทําความสะอาด

ถนนทางเขาหมูบาน ม.3 

เพ่ือใหถนนในหมูบานมี

ความสะอาดและเปน

ระเบียบ 

จํานวน  1  แหง 10,000.- 10,000.- 10,000.- ถนนมีความเปน

ระเบียบและสะอาด 

สวนโยธา 

3. โครงการถังกรองน้ําประปา ม.8 เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใน

การบริโภค 

จํานวน 1 แหง 70,000.- - - ประชาชนมีน้ําใน

การบริโภค 

สวนโยธา 

 

 

45 



  สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรท่ี 6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

                                    6.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชน เพ่ือใหประชาชนมีรายได จํานวน 50 คน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ครัวเรือนมีรายได

มากขึ้น 

สํานักปลัด 

2. โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ 

ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

การอมรมมีความรูในการ

ประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

 80 คน 100,000.- 100,000.

- 

100,000.

- 

ประชาชนไดรับ

ความรูดานการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

3. โครงการจัดการบริหาร

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 

หมูท่ี 1 - 8 35,000.- 35,000.- 35,000.- ประชาชนในตําบล

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 

สํานักปลัด 

4. โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาว

พันธุดี 

เพ่ือเปนการพัฒนา

เกษตรกรในการประกอบ

อาชีพ 

หมูท่ี 1 - 8 15,300.- 15,300.- 15,300.- การพัฒนาเกษตรกร

ในการประกอบ

อาชีพ 

สํานักปลัด 

5. โครงการสงเสริมการปลูกไม

ดอกไมประดับ 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล

มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

จํานวน 25 คน 35,500.- 35,500.- 35,500.- ประชาชนในตําบลมี

รายไดเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 
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      สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

6. โครงการผลิตสารสกัดน้ําหมัก

ชีวภาพ 

เพ่ือใหเปนการลดตนทุน

ในการใชสารเคมี 

จํานวน 25 คน 10,000.- 10,000.- 10,000.- เปนการลดตนทุนใน

การใชสารเคมี 

สํานักปลัด 

7. โครงการการแปรรูปผลผลิต เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก

เกษตรกร 

จํานวน 21  คน 36,575
.- 

36,57
5.- 

36,57
5.- 

เพ่ิมรายไดใหแก

เกษตรกร 

สํานักปลัด 

8. โครงการพัฒนาอาชีพ เพ่ือใหประชาชนในตําบล

มีรายไดเพ่ิม 

จํานวน 50 คน 15,000
.- 

15,00
0.- 

15,00
0.- 

ประชาชนมนตําบล

มีรายไดเพ่ิม 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

                                    7.1 การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการจัดทําโครงเหล็กติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธ ม.6 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสาร 

กวาง 2.40 ม. ยาว 7.50 ม. - 60,000.- - ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสาร 

สํานักปลัด 

2. โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือความสะดวกของ

ประชาชนในการติดตอ

ราชการ 

หมูท่ี 1 - 8 15,000.- 15,000.- 15,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการติดตอ

ราชการ 

สํานักปลัด 

3. โครงการเสริมสรางความรู

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมของประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมและการมี

ประชาธิปไตย 

จํานวน 50 คน 10,000.- 10,000.- 10,000.- ประชาชนในตําบลมี

สวนรวมในการ

ทํางาน 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

4. โครงการ อบต.สัญจร  เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการรับฟงความ

คิดเห็น 

 หมูท่ี 1 – 8  20,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนมีสวนรวม

ในการรับฟงความ

คิดเห็น 

สํานักปลัด 

5. โครงการผูวาพบผูบริหาร

ทองถ่ินรวมสรางสรรค อยุธยา 

เพ่ือใหมีการบริหารงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

จํานวน  12  ครั้ง 20,000.- 20,000.- 20,000.- มีการบริหารงานท่ี

รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

6. อุดหนุนโครงการจัดงานวัน

สถาปนากรุงศรีอยุธยา 

เพ่ือใหมีการระลึกถึงการ

สถาปนา 

จํานวน  1  ครั้ง 10,000.- 10,000.- 10,000.- มีการระลึกถึงการ

สถาปนากรุงศรี

อยุธยา 

ทองถ่ิน

จังหวัด 
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         7.1 การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

7. อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ตาม

นโยบาย อําเภอ จังหวัด และ

รัฐบาล 

เพ่ือใหมีการบริงานท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

จํานวน  6  ครั้ง 100,000.- 100,000.

- 

100,000.

- 

มีการบริหารงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

8. โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ

และบันทึกขอมูล จปฐ. 

เพ่ือใหมีการเก็บขอมูลท่ี

สะดวก 

 

 หมูท่ี 1 - 8 15,000.- 15,000.- 15,000.- มีประสิทธิภาพใน

การเก็บขอมูล 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                 7. 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

อบต. 

 

 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากร 

คณะผูบริหาร/สมาชิก 

อบต. 

พนักงาน/ ลูกจาง 

200,000.- 200,000.- 200,000.- บุคลากรมีประ

สิทธิเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

2. สนับสนุนทุนการศึกษา พนักงาน / ลูกจาง  / เจาหนาท่ี จํานวน 1 ครั้ง 300,000.- 300,000.- 300,000.- เพ่ิมพูนความรูแก

เจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 
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  สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

                 7. 3 การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1. จัดซ้ือดินถมท่ีปลูกสราง อบต. เพ่ือใหประชาชนติดตอ     

ราชการสะดวกขึ้น 

พนักงาน  อบต.  350,000.- - - ประชาชนติดตอ

ราชการสะดวก

ขึ้น 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียง

สําหรับเตนแอโรบิค 

เพ่ือใชเปนอุปกรณในการ

เตนแอโรบิค 

จํานวน 2 เครื่อง 7,000.- 7,000.- 7,000.- ชมรมแอโรคบิค

มีอุปกรณในการ

เตนแอโรบิค 

สํานักปลัด 

3. จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี         

(ชุดละ 2,500 บาท) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

จํานวน 4 ชุด 10,000.- 10,000.- 10,000.- เพ่ิมประสิทธิใน

การทํางาน 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5  บัญชีโครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

4. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน สวน

การคลัง สํานักปลัด สวนโยธา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

สํานักงาน  อบต . 50,000.- 50,000.- 50,000.- สะดวกในการ

ทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

สวนการ

คลัง สวน

โยธา 

5. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ แบบ

ตั้งโตะ 

เพ่ือการบริหารการจัดการ

เปนไปสะดวกรวดเร็ว 

จํานวน 1 เครื่อง 50,000.- - - ทําใหการ

บริหารงาน

เปนไปสะดวก

รวดเร็ว 

สํานักปลัด 
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 สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

                 

ท่ี 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

6. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเครื่อง

คอมพิวเตอร แบบพกพา  สํานัก

ปลัด สวนการคลัง  สวนโยธา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

จํานวน 3  เครื่อง 150,000.- 150,000.- 150,000.

- 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

สวนการ

คลัง สวน

โยธา 

7. จัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ 

- ลอวัดระยะรุน NEW  1000 

- ชุดสลัมพเทล ( เทด , กรวย, 

เหล็ก,กระทุง ) 

- กลองระดับพรอมขา 

- ไมสตาฟขนาด 4 ม. 

เพ่ือการสํารวจและมี

คุณภาพในการทํางานมาก

ขึ้น จํานวน 1 ชุด 

จํานวน 1 ชุด 

12,500.- 

4,500.- 
- - 

ทําใหการ

บริหารงาน

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

สวนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

ที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 

 

    1. ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาดานคมนาคม 

 2.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2551 (บาท) 2552 (บาท) 2553 (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตคลองสงน้ํา สองซาย 

(เขตชลประทาน)ติดกับ ม.1 ต.

กุฎี- ม.7 ต.บานแค 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 5 เมตร ยาว 2,300 

เมตร 

5,175,000 

 

5,175,000 

 

5,175,000 

 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

2 โครงการขุดลอกคูคลอง(คลอง

บางปลากด) ติดกับ ม.5 ต.โคก

ชาง- ม.1 ต.บานแค ,ม.3 ต.บาน

แค – ม.3 ต. เอกราช 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

เพ่ือการเกษตร 

ความกวางประมาณ 15 

เมตร ความยาวประมาณ 

5,000 เมตร 

1,484,000 

 

1,484,000 

 

1,484,000 

 

ประชาชนมี

น้ําใน

การเกษตร 

สวนโยธา 
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บทท่ี  6 

      การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล 
 

                 6.1   องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒน าขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่ง

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานแค ไดออกคําส่ังที่ 15/2549 ลงวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2549  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลบานแค  ประกอบดวย 

  (1)  นายฉวี                    ผองศรี    ประธานกรรมการ 

(2)  นายจําลอง     สุขจร                               กรรมการ 

(3)  นายชัยพร    ทองคําสุข                        กรรมการ 

(4)  นายบุุชู          ศิริพัฒน                          กรรมการ 

  (5)  นายสุพจน  ทองคําสุข  กรรมการ 

  (6)  นางสวงค  หอมชมด  กรรมการ                          

  (7)  นายสราวุธ   ควรเนตร  กรรมการ  

  (8)  หัวหนาสวนการคลัง                             กรรมการ  

  (9)  หัวหนาสวนโยธา                    กรรมการ 

  (10)  นายสราวุธ   ควรเนตร  กรรมการ 

  (11)  นางจรรยา    วิทยาพร   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

(1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ

วัน 
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 (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

2.  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนิน

กิจกรรมในแตละแผนงาน/โครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  และผล

การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม  ตามแบบตารางการตดิตามผลแผนงาน/โครงการท่ี

กําหนด 

3.  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยาง

นอยแผนงาน/โครงการละ  1 ครั้ง  และประเมินแผนงาน/โครงการในภาพรวมอยางนอยปละ  1  ครั้ง  

ภายในปงบประมาณ  2551  (ตุลาคม  2550 – กันยายน  2551)  แลวรายงานคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน    และสภาทองถ่ินรวมท้ังติดประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
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สวนที่  4   

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

1. วิสัยการพัฒนา 

การคมนาคมสะดวกแหลงเรียนรูของชุมชน  บานเมืองสะอาด  นาอยู  ประชาชนอยูดีมีสุขอยาง

ยังยืน 

2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 

- แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า และระบบ

ประปาหมูบาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

- แนวทางการสงเสริมดานการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

- แนวทางการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 

3.    ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 

- แนวทางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

4.   ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

-      แนวทางการสงเสริมความรูแกประชาชนดานสาธารณสุขและโภชนาการ 

5.   ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 

-    ปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชนบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

-    แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

-     การสงเสริมและสนับสนุนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ     

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

- สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

- พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 

- ปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาคู 

- แนวทางพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 

3. กรอบยุทธศาตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

วิสัยทัศน 

“เมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษและประวัติศาสตร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ   ชีวิตไดมาตรฐาน  
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