
 

  

 

1 

สวนที่ 1 

บทนํา 
 

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

 

1.   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี

จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป และมีความตอเนื่องท่ีเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดย

มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 จากคําอธิบายของแผนพัฒนาสามปท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาแผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะอยาง

นอย 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 จะมีแนวทางการพัฒนา ไดมากกวาหนึ่งแนวทาง 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 
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 (1) มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ

โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (2) กิจกรรมท่ีอยู ในแผนประจําปแรก จะตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียด ทาง

เทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได

ตอไป 

 

3.   ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามป

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการมี 7 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน 

 มี 2 กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ คือ 

 (1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 

ความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 (2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา 

 (1) สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ัง

ขอมูลท่ีเกี่ยวของ ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

 (2) จัดประชุมประชาคมทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตรการ

พัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะทําแผนพัฒนาสามป 

 (3) พัฒนาวาจะมีโครงการ /กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

 (4) โครงการ/กิจกรรมจะมีจํานวนมาก จึงตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 

  (ข) ใหพิจารณานําโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามาร ถในการ

ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  (ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป

ไดอยางเหมาะสม และเพ่ือทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป 

  (ง) การกําหนดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงงบประมา ณรายรับ -รายจาย ทรัพยากรการบริหาร 

โครงการท่ีสามารถดําเนินการไดเอง โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน เปนตน 
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 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 (1) การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห ยุทธศาสตรของการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก 

 (2) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา การคัดเลือกยุทธศาสตรการ

พัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 (1) คัดเลื อกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ  

แนวทางการพัฒนา 

 (2) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 

- ความจําเปนเรงดวน 

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 

- ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 โดยคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียด

โครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 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) จัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไป

ปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 

 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
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 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 (1) ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 (2) เม่ือได รับอนุมัติ สภาทองถ่ินจะสงแผนพัฒนาสามปใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช และ

นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ

โดยท่ัวกัน 

4.   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป คอื องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีเครื่องมือท่ีจะชวย

ในการพัฒนาอยางรอบคอบในการเช่ือมโยงแนวทาง การดําเนินงานตางๆ ท่ีจะสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและ 

   เปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและ

ใชทรัพยากรการบริหารขอ งทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย เงิน คน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 

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

 

1. สภาพทั่วไป 

1.1  ประวัติความเปนมา    องคการบริหารสวนตําบลบานแค    เดิมเปนสภาตําบลบานแคไดรับการยก

ฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลบานแค  เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ 2540  เปนหนวยงานการปกครอง

สวนทองถ่ินตามนโยบายการกระจายอํานาจสูหนวยปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ .ศ.2537  มีผลบังคับใชเม่ือ  วันท่ี  23   

กุมภาพันธ 2540  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติในการใหบริการและ

พัฒนาทองถ่ินหลายประการ 

         1.2   ลักษณะที่ตั้ง 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแค  ตั้งอยูหมูท่ี  7   ตําบลบานแค  อําเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอยูหางจากท่ีวาการอําเภอผักไห  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ตามถนนสาย ปา

โมก- สุพรรณบุรีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ   ดังนี ้

 อาณาเขตทิศเหนือจดตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

 อาณาเขตทิศใตจดตําบลกุฎี                 อําเภอผักไห        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

 อาณาเขตทิศ ตะวันออกจดตําบลเอกราช          อําเภอปาโมก       จังหวัดอางทอง 

        อาณาเขตทิศตะวันตกจดตําบลโคกชาง-ตําบลลาดน้ําเค็ม อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        

1.3   สภาพภูมิประเทศ 

                      มีสภาพเปนท่ีราบลุม เหมาะกับการทําอาชีพการเกษตรกรรม 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 

             องคการบริหารสวนตําบลบานแค ตั้งอยูบริเวณภาคกลาง จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตโดยตรง ทําใหมีฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน สําหรับฤดูกาลนั้นคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆในภาค

กลาง 

1.5   เนื้อที ่

องคการบริหารสวนตําบลบานแค มีเนื้อท่ี 5.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,689 ไร 
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ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎร ณ 31 มีนาคม  2553 

  1.6 ประชากร 

 จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร 

 จํานวนประชากรในองคการบริหารสวนตําบลบานแค   มีจํานวนท้ังหมด  3,355   คน 

จําแนก เปนเพศชาย 1,563 คน   เพศหญิง   1,792 คน 

และมีความหนาแนนประชากร เทากับ  604.36  คน/ตารางกิโลเมตร 

หมูที่ ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1.บานแค 73 147 146 293 

2.บานแค 211 382 447 829 

3.บานแค 70 116 131 247 

4.บานแค 161 297 313 610 

5.บานแค 107 161 193 354 

6.บานแค 102 149 193 342 

7.บานแค 86 149 153 302 

8.บานแค 99 162 216 378 

รวม 909 1,563 1,792 3,355 

      
 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ และทั่วไป  

2.1 อาชีพ 

 ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

2.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปาไมตามโครงการพระราชเสาวนีย ปาไมในเขตพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 

  2.3   การศึกษา    

         โรงเรียนประถมศึกษา               จํานวน  1   แหง 

                      การศึกษานอกระบบ    จํานวน   1   แหง 

                      มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                   จํานวน    1  แหง 

                      ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน    จํานวน   1  แหง 

         มีศูนยการเรียนการสอนของ กศน.ประจําตําบล จํานวน    1  แหง         
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3. สภาพทางสังคม                 

  3.1 การสาธารณสุข 

สถานีอนามัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแค      จํานวน 1 แหง   มีจํานวนเจาหนาท่ี

ท้ังหมด    2    คน 

3.2 การเมืองการปกครอง 

     มีการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

3.3 การส่ือสาร 

     มีหอกระจายขาวสามารถกระจายขาวได 5 หมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะ  5 แหง 

3.4 ระบบประปา 

     มีประปาหมูบาน ท้ัง  8  หมูบาน 

3.5 ระบบการไฟฟา 

      มีระบบไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานและมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  จํานวน  909 ครัวเรือน 

3.6 การใชที่ดิน 

     มีการทํานาปลูกขาวนาปและนาปรัง 

3.7 การทองเที่ยว 

     มีสถานท่ีทองเท่ียว  คือ วัดบานแค  นมัสการหลวงพอพร 

2.7 สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานแค   

 2.7.1 โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

            นายกองคการบริหารสวนตําบล 

            รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

            ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

1. สํานักงานปลัด อบต.   โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  10   งาน ดังนี้ 

    1)  งานบริหารท่ัวไป 

    2)  งานบริหารงานบุคคล 

    3)  งานกิจการสภา    

           4)  งานนิติการและการพานิชย 

    5)  งานนโยบายและแผน 
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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 ภารกิจอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

2.8.1 ภารกิจท่ีรับการถายโอน ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีตองทํา 

1.การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

2.โครงการถายโอนอาหารเสริม(นม) 

3.โครงการถายโอนอาหารกลางวัน 

2.9   สรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

2.9.1 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ถนนเขาหมูบานชํารุด การเดินทางสัญจรไมสะดวกเทาท่ีควร 

2.9.2  ปญหาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การประกอบอาชีพของราษฎร เชนการทํานายังมีตนทุนการผลิตท่ีสูง แตราคาผลผลิตมีราคาท่ีต่ํา   

  2.9.3  ปญหาดานการจัดระเบียบชุมชน 

 ประชาชนยังขาดความสนใจในการสิทธิเลือกตั้งในระดับทองถ่ินต่ํา ประชากรยังมีสวนรวมนอย 

  2.9.4  ปญหาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

           อัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญท่ีจะดําเนินการวางแผนพัฒนาทองถ่ินไมเพียงพอท่ีจะดําเนินจัดการ

วางแผน ประสานแผนและติดตามประเมินผล ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามระเบียบฯ แรงงานในพ้ืนท่ี

สวนใหญเปนแรงงานดอยฝมือ และขาดความรู 

  2.9.5  ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

  มีการท้ิงขยะมูลฝอยลงในแมน้ํา 

  2.9.6  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ขาดการเรียนรูทองถ่ินสําหรับการศึกษา 

  2.9.7  ดานการทองเท่ียว 

         ขาดการประสัมพันธการทองเท่ียว 

  2.9.8  ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

      1. บํารุงรักษา ซอมแซมถนนในหมูบาน 

     2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ 

    3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

    4. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา 

     5. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาในเขต อบต.และในเขตอําเภอเพ่ือกระชับความสัมพันธ 

     6. พัฒนาบุคลากรโดยใหความรูคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

     7. ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

     8. ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ 
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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 และการทองเท่ียว 

  2.10.2 นโยบายท่ีสําคัญ 

     1.สนับสนุนการเพ่ิมบทบาทของประชาชนใหเขาใจการปกครองระบบประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

     2.ใหความรู ขอมูลขาวสาร และปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ

ประชาชน 

     3.สงเสริมการศึกษาอนุรักษประเพณีทองถ่ินและบํารุงศาสนา 

     4.ปลูกฝงจิตสํานึกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

     5.ปรับปรุงและขยายการใหบริการสาธารณูปโภค 
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สวนที ่3 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปทีผ่านมา 
 
 

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

 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555) 

 องคการบริหารสวนตําบลบานแค  ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   พบวามี

โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  จํานวนท้ังส้ิน 73 โครงการ โดยสรุปในแตละยุทธศาสตรไว  ดังนี ้ (1)   

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ 20.60    (2)  การพัฒนาดานการศึกษา   รอยละ  21.91  (3)  การพัฒนา

ดานการทองเท่ียว  รอยละ 0.00  (4)  การพัฒนาดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต รอยละ 21.91   (5) การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รอยละ 0.00  (6)  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ รอยละ 9.58  (7)  การพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ   รอยละ 26    รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,665,500 บาท 

ตารางที ่1. แสดงจํานวนโครงการ   และงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)    เฉพาะ

(ปงบประมาณ 2553) 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 15 20.60 2,223,500 23 

2. การพัฒนาดานการศึกษา 16 21.91 1,610,000 16.65 

3.การพัฒนาดานการทองเท่ียว - - - - 

4.การพัฒนาดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต 16 21.91 4,380,650 45.33 

5.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม 

- - - - 

6.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7 9.58 438,350 4.54 

7.การพัฒนาดานการบริหารการจัดการ 19 26 1,013,000 10.48 

รวม 73 100 9,665,500 100 
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ท่ีมา   :   แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2552-2554  

 ท้ังนี้หากพิจารณาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2552   พบวา มีโครงการท่ีผาน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน 42 โครงการ  จําแนกเปน  (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ  11.90        

(2)  การพัฒนาดานการศึกษา รอยละ 28.57  (3)  การพัฒนาดานการทองเท่ียว รอยละ 0.0  (4)  การพัฒนาดาน

สรางเสริมคุณภาพชีวิต รอยละ 19.05    (5)  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รอยละ 0.0  (6)  การ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ รอยละ 2.38  (7)  การพัฒนาดานบริหารการจัดการ  รอยละ 38.10  รวมเปนเงินงบประมาณ

จํานวน ท้ังส้ิน  5,640,159 บาท  คิดเปน  รอยละ 58.35  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 

 

ตารางที ่2  จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552  

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 5 11.90 640,000 11.34 

2. การพัฒนาดานการศึกษา 12 28.57 1,580,598 28.02 

3. การพัฒนาดานการทองเท่ียว - - - - 

4. การพัฒนาดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต 8 19.05 2,500,980 44.35 

5. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม 

- - - - 

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 2.38 67,400 1.19 

7. การพัฒนาดานการบริหารการจัดการ 16 38.10 851,181 15.10 

รวม 42 100 5,640,159 100 

ท่ีมา : ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

14 

 

* ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  องคการบริหารสวนตําบลบานแค ไดกําหนดแผนงาน/ โครงการในแผนพัฒนา  ประจําป  2552  

จํานวน 73 โครงการ  จากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ีใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ดังนั้น องคการ

บริหารสวนตําบลบานแค   จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป  ประจําป 2552  ไว  7 ยุทธศาสตร  ดังนี ้

 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ประกอบดวย 2  แผนงานหลัก  จํานวน 15 โครงการ  สามารถดําเนินการได 5 โครงการ  คิดเปน

รอยละ 33.33  สามารถสนองตอบปญหา และความตองการของประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา

มากขึ้น ตลอดจนภูมิทัศนองคการบริหารสวนตําบลบานแคมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยมากกวาในอดีต

ท่ีผานมา 

  2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

  ประกอบดวย 2 แผนงานหลัก จํานวน  16 โครงการ สามารถดําเนินการได 12โครงการ คิดเปน

รอยละ 75   สามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น   

 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทองเท่ียว 

  ประกอบดวย 1 แผนงานหลัก   แตไมไดดําเนินการในโครงการใด ๆ   

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

ประกอบดวย 1 แผนงานหลัก จํานวน 16  โครงการ สามารถดําเนินการได 8 โครงการ    

คิดเปนรอยละ 50 สามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชน ในดานคุณภาพชีวิต  ดานการ

ปองกันสุขภาพอนามัย การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ   ได

มากขึ้น 

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

 ประกอบดวย 1 แผนงานหลัก  แตไมไดดําเนินการในโครงการใด ๆ  

 6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ประกอบดวย 1 แผนงานหลัก จํานวน 7 โครงการ สามารถดําเนินการได 1 โครงการ    

คิดเปนรอยละ 14.28   สามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนได 

 7)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารการจัดการท่ีดี 

ประกอบดวย 3แผนงานหลัก จํานวน 19 โครงการ สามารถดําเนินการได  16    โครงการ   

คิดเปนรอยละ 84.21 สามารถตอบสนองตอความตองการของประช าชนได สวนดานการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหาร   สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดความรวดเร็วในดานการบริการ ลดขั้นตอนในการ

ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานแค  จึงถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลบานแคไดประสบความสําเร็จ

ในดานการบริหารการจัดการท่ีดี  
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* การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  จากการพัฒนาในปท่ีผานมา (1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552) องคการบริหารสวนตําบลบานแค     

ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตาง  ๆ ดังนี้ 

ตารางที ่3.  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/งานโครงการ  และงบประมาณที่ดําเนินการจริงในแผนพัฒนา

ประจําป  พ.ศ. 2552  จําแนกตามสาขาการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวน

โครงการใน

แผนพัฒนา

ประจําป 2552 

โครงกาที่

ดําเนิน 

การจริง 

รอยละ 

จํานวน

งบประมาณ

ที่ตั้งไวใน

แผนพัฒนา 

งบประมาณ

ที่จายจริง 
รอยละ 

1.  การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

15 5 33.33 2,223,500 640,000 28.78 

2.  การพัฒนาดานการศึกษา 16 12 75 1,610,000 1,580,598 98.17 

3.  การพัฒนาการบริหารจัดการ

ดานทองเท่ียว 

- - - - - - 

4.  การพัฒนาดานสรางเสริม

คุณภาพชีวิต 

16 8 50 4,380,650 2,500,980 57.09 

5.  การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

- - - - - - 

6.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7 1 14.28 438,350 67,400 15.37 

7.  การพัฒนาดานบริหารการ

จัดการท่ีด ี

19 16 84.21 1,013,000 851,181 84.02 

รวม 73 42 57.53 9,665,500 5,640,159 58.35 

 

หมายเหต ุ  สูตร      จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง                                                  

                                                            จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 

X 100 
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สวนที ่4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

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

 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 

 “การคมนาคมสะดวกแหลงเรียนรูของชุมชน  บานเมืองสะอาด  นาอยู  ประชาชนอยูดีมีสุขอยาง

ยั่งยืน ” 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพานทางเทา ทอระบายน้ํา 

 -  การขยายเขตประปาหรือกอสรางประปาหมูบาน 

 -  การขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะใหท่ัวถึง 

 -  การขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง 

-  พัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                          และภูมิปญญาทองถิ่น  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -  การสงเสริมดานการศึกษา  และวัฒนธรรมในชุมชน 

 -  การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 -  สนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   ประกอบดวยแนวทาง 

                          การพัฒนา 

 -  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข 

 -  การสงเคราะห สตรี เด็ก ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส 
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ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม      

                            ประกอบดวย   แนวทางการพัฒนา 

 -  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  -  การกําจัดและจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 

 -  การประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

 -  การสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

 -  การบริหารจัดการการทองเท่ียว 

  -  การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  

 -  การสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถ่ิน 

 -  พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 

 -  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 

 

4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 วิสัยทัศน   “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน  สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบน

พ้ืนฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถ่ิน  มีการบูรณาการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 

1.  จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีด ี

2.  จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/ สุขภาพ  และการกีฬา 

3.  จัดใหมีเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 

4.  จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย 

5.  จัดใหมีการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม 

6.  จัดใหมีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ    

      ส่ิงแวดลอม 

7.  จัดใหมีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 



 

  

 

18 

8.  จัดใหมีการสงเสริมการทองเท่ียว 

9.  จัดใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

10.  จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

11.  จัดใหมีการกีฬาเพ่ือสงเสริมสุขภาพ/ การทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1.  มีโครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภค  

     ท่ัวถึง 

2.  ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3.  มีการพัฒนาชุมชนและสังคม  มีความเขมแข็งและสงบเรียบรอย 

4.  มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

5.  มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดีขึ้น 

6.  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและเผยแพร         

     ใหมากขึ้น 

7.  มีมาตรฐานการบริหารและบริการทองเท่ียวในระดับสากล และมีนักทองเท่ียวมากขึ้น 

8.  เพ่ิมจุดมุงหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

การกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนา 

เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีกรอบนโยบาย  ทิศทางและ 

แนวทางการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนาแตละดาน  และภายใตยุทธศาสตรแตละดานจะ

ประกอบดวยแนวทางในการพัฒนา  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1   การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา  พรอมมีการ 

        เช่ือมโยงโครงขายระหวางอําเภอ 

 1.2   การขยายเขตประปาหรือกอสรางระบบประปาหมูบาน 

 1.3   การขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะใหท่ัวถึง 

 1.4   การขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง 

 1.5   การจํากัดน้ําหนักบรรทุกของรถยนตไมใหเกินมาตรฐาน  มีการติดตั้งปายหามมิใหรถทุก 

        ชนิดท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนดหรือเม่ือรวมน้ําหนักรถกับน้ําหนักบรรทุก 

 1.6   การจัดทําผังเมืองรวม 

 1.7   พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง 

 1.8   พัฒนาระบบจารจร 
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.1  การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 2.2  การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

 2.3  การสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข 

 2.4  ดานสวัสดิการชุมชน 

 2.5  การปองกันยาเสพติด 

 2.6  การสงเคราะห  สตรี  เด็ก  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  ผูปวยเอดส 

 2.7  การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัต ิ

 2.8  การปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุทางถนน  ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  และ

ภัยจากการกระทําของมนุษย 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 3.1  ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 3.2  การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถ่ิน 

 3.3  การสงเสริมประชาธิปไตย/ การมีสวนรวม 

 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

 4.1  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 

 4.2  ดานสงเสริมการลงทุน 

 4.3  ดานการสงเสริมการพาณิชย 

 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ         

      ส่ิงแวดลอม 

 5.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5.2  การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

 5.3  การกําจัดและจัดการขยะ 

 5.4  การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/  ฝุนละออง 

 5.5  การปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาต ิ

 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 6.1  การสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6.2  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และฟนฟูบูรณะโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว 

 7.1  การประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

 7.2  การสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

 7.3  การบริหารจัดการทองเท่ียว 

 7.4  การรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 

 7.5  การปองกันอุบัติเหตุจาการทองเท่ียว 

 7.6  การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 7.7  การเพ่ิมจํานวนและระยะเวลาการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

 

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

 8.1  พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 8.2  การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 

 8.3  สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม 

 8.4  สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 

 8.5  การสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน 

 8.6  การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน/  ทองถ่ิน 

 8.7  การสงเสริม  สนับสนุนการสรางองคความรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 9.1  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

 9.2  การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติ  และการบริการประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

        (Good Governance) 

 9.3  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

           พระนครศรีอยุธยานครแหงการทองเท่ียวมรดกโลกทางวัฒนธรรม  แหลงอาหารท่ีมีคุณภาพ เปน

ศูนยกลางการคาการลงทุน และอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสะอาด  เมืองนาอยู ประชาชนอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

เปาประสงคการพัฒนา   

1. อนุรักษมรดกโลกในเขตนครประวัติศาสตรควบคูไปกับการพัฒนาเสริมสรางเขตเศรษฐกิจใหม 

2.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3.  สรางรายได/ อาชีพ และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตร/ กลยุทธของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:  รักษาและใชประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพ่ิมมูลคา 

   ทางดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี  1.1   สงเสริมพัฒนา   และอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว  วัฒนธรรม  ภูมิปญญา 

ทองถ่ินอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี  1.2 สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียวเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวรวมท้ังความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  1.4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ

ทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  1.5 พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ

พัฒนารูปแบบสินคา  และบริการการทองเท่ียว  เพ่ือการสรางรายไดใหคุมคากับ

การลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:  อาศัยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่  ระบบชลประทานที่ดีและเทคโนโลยีในการ    

พัฒนาแหลงอาหารที่มีคุณภาพ/ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี  2.1 พัฒนาการผลิตและแปรรูปอาหารท่ีมีคุณภาพปลอดภัย   โดยใชเทคโนโลยีการ 

  ผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

ยุทธศาสตรท่ี  2.2 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสหกรณ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรท่ี  2.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและจําหนาย

สินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี  2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  2.5  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวรวมทั้งความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  3.1 พัฒนาและสงเสริมเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในเขตภาคกลางตอนบน 

ยุทธศาสตรท่ี  3.2 พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ

ขนาดยอย 

ยุทธศาสตรท่ี  3.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเพ่ิมขาดความสามารถโดยการพัฒนาทักษะความรู

ของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ

ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  4.1 สงเสริมใหเปนเมืองท่ีมีความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  4.2 สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ยุทธศาสตรท่ี  4.3 สงเสริมใหเปนเมืองสะอาด 

ยุทธศาสตรท่ี  4.4 สงเสริมใหเปนเมืองวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  4.5 สงเสริมใหเปนเมืองธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5:  พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ 

พัฒนารูปแบบสินคา  และบริการการทองเที่ยว เพ่ือการสรางรายไดใหคุมคากับ

การลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี  5.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐและภาคประชาชนอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี  5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี  5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี  5.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจครบวงจรตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเหมาะสมภายในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง

การเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรปลอดสารพิษ อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมเกษตรท่ีสามารถเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชนในชนบทอยางม่ันคงถาวร 

รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดยอม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดซ่ึงอาศัยฐานของ

การพัฒนากําลังคนแรงงานยกระดับฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานของตลาดแรงงานในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

2.  เสริมสรางพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการตามาตรฐานท้ังระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท 

การส่ือสารโทรคมนาคม การไปรษณีย รวมท้ังการลงทุนระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับการใชท่ีดินและ

พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีอยาง

เหมาะสม 

1. รวมพัฒนานครประวัติสาสตร มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม หัตถกรรมและวัฒนธรรม เอกลักษณ

ประจําทองถ่ิน โดยเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานไปสูการสราง

คานิยมและวัฒนธรรมท่ีมีการผสมผสานกลมกลืน ดวยวิถีชีวิตของคนอยุธยากับมรดกวัฒนธรรมไทยอยางแนบ

แนน 

2. พัฒนาการศึกษาการเรียนรู วิทยาการ และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ คน ครอบครัว ชุมชน

เขมแข็งและพัฒนาสังคมคุณภาพ พัฒนาระบบสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข ศีลธรรม วัฒนธรรม ซ่ึงมี

กระบวนการเรียนรู และทักษะภูมิปญญา ท่ีสามารถจะพัฒนาไปสูการพ่ึงพาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

3. เสริมสรางหลักประกันการคุมครองและความม่ันคงในสังคม ดวยการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะหท่ีมีพ้ืนฐานทางจิตใจอยางเอ้ืออาทร เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส และ

คนยากจนในสังคมใหสามารถพ่ึงพาตนเองได การพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ  คุมครองความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน ระบบปองกันและบรรเทา อุบัติภัย สาธารณภัย ใหประชาชนดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข 

4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสงเสริมบทบาทหนวยงานปกครอง

สวนทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาและบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใหทองถ่ินของ

ตนเอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชนและการมีสวนรวมของประชาชนตามวิถีชีวิตความ

เปนคนไทย สิทธิและเสรีภาพ เสริมสรางจิตสํานึกดวยระบบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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2. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

1.  สงเสริมและรักษาไวซ่ึงสถาบัน  ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  ตลอดจนการปกครองในระบอบ 

      ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.  มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต  โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคทุก 

 3.  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทองในระบบและนอกระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดย 

     ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 

 4.  พัฒนาอาชีพของประชาชน  ดวยการสงเสริมอาชีพหลัก  อาชีพเสริม อบรมใหความรู เพ่ิมทักษะอาชีพ 

     ตามแนวทางเศรษฐกิจ 

 5.  จัดใหมีถนน  ไฟฟาสาธารณะ  โทรศัพท 

 6.  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค  และการเกษตรใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ 

 7.  จัดใหมีการขุดลอกคูคลองสาธารณะ 

 8.  จัดหาวัสดุครุภัณฑและแหลงท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ี  เพ่ือเปนการแกไขปญหาเรื่องขยะในชุมชน 

 9.  สงเสริมอนุรักษฟนฟู  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรม 

                   ของชาติ 

 10.  ดูแลสุขภาพ  อนามัย  ประชาชนอยางท่ัวถึง  พรอมสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัคร 

                     สาธารณสุข   

11.  สงเสริมความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสินของประชาชน  และการชวยปองกันและบรรเทาสา 

                    ธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา 

 12.  สงเสริมระบอบประชาธิปไตย   รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในการดําเนินการตาง ๆ สงเสริม 

         องคกรชุมชน  ประชาคม  โดยใหชุมชนมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ   

 13.  พิทักษ  รักษา  ดูแล  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนในทางท่ีดี  ปลอดภัยตอ 

        ประชาชน 

 14.  สงเคราะห  ดูแลสตรี  เด็กเยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 

       ตามความเหมาะสม 

 15.  สงเสริมพัฒนาการกีฬาทุกประเภท  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีปราศจากโรคภัย 

 16.  ประสานงาน  ความรวมมือ  หนวยงานของรัฐ เอกชน  ในการจัดกิจกรรม การพัฒนาทุกดาน  เพ่ือให 

        เกิดสัมฤทธ์ิผลท่ีดี 

 17.  มุงแกไขปญหามลภาวะและส่ิงปฏิกูลอยางมีระบบ 

 18.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและองคความรูทางวิชาการ 

        ทุกดาน 

 19.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีทางราชการไดมอบหมายหรือนโยบายของรัฐบาล 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ                                                  

 

สวนที ่5 

บัญชีโครงการ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2554 – 2556 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

ยุทธศาสตร 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

1) การพัฒนาดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 การพัฒนาดาน กอสราง ปรับปรุง ถนน 

สะพาน ทางเทา ทอ ระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ 

 1.2 พัฒนาระบบจราจร 

 

13 

 

7 

 

1,594,000.- 

 

360,900.- 

 

4 

 

2 

 

396,000.- 

 

267,320.- 

 

8 

 

3 

 

1,756,000.- 

 

1,420,000.- 

 

25 

 

12 

 

3,746,000.- 

 

2,048,220.- 

2) การพัฒนาดานการศึกษา 

 2.1 การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

2.2 การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี

 

7 

 

6 

 

1,070,000.- 

 

335,000.- 

 

11 

 

5 

 

1,205,000.- 

 

285,000.- 

 

10 

 

6 

 

1,135,000.- 

 

315,000.- 

 

28 

 

17 

 

3,410,000.- 

 

935,000.- 

3) การพัฒนาการบริหารการจัดการดานการ

ทองเท่ียว 

 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน 

 

 

1 

 

 

70,000.- 

 

 

1 

 

 

704,000.- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

774,000.- 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

4) การเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

 4.1 สรางเสริมสุขภาพอนามัย 
16 3,556,000.- 22 4,672,000.- 28 6,255,900.- 66 14,483,900.- 

5) การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

 5.1 จัดระบบบําบัดและกําจัดการขยะ 
1 30,000.- - - 2 2,035,000.- 3 2,065,000.- 

6) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 6.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
3 263,350.- 6 439,000.- 4 273,350.- 13 975,700.- 

7) การบริหารการจัดการ 

 7.1 การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม

ทองถ่ิน 

7.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 

7.3 การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช 

 

6 

 

2 

10 

 

195,000.- 

 

400,000.- 

361,500.- 

 

9 

 

2 

9 

 

250,000.- 

 

400,000.- 

301,500.- 

 

8 

 

2 

4 

 

240,000.- 

 

400,000.- 

60,500.- 

 

23 

 

6 

23 

 

685,000.- 

 

1,200,000.- 

723,500.- 
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           ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

                              1.1  แนวทางการพัฒนาดาน กอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเทา ทอ ระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการซอมแซมถนน คสล. 

โดยใชแอสฟลทติกคอนกรีต 

(บริเวณถนนสายหลัก ม.1)  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

จํานวน  7  จุด  รวมพ้ืนท่ี

ดําเนินการ  21 ตร.ม. 

20,000.- - - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. ม.1 

(บริเวณบานเอ้ืออาทร) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

60.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

240.00  ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

147,000.- - - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554–2556 ) 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

3. โครงการซอมแซมถนน คสล. 

โดยใชแอสฟลทติกคอนกรีต (บริเวณ

ถนนสายหลัก ม.2) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

จํานวน  9  จุด  หรือมีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 36  ตร.ม. 

38,000.- - - ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 

4. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  

(บริเวณบานนางลูกช้ิน  ปฤกษา) ม.2 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

ทอขนาด              ขนาด 

0.60 ม. จํานวน  105 ทอน 

บอพักน้ําจํานวน  15 บอ  

240,000 - - ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 

5. โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร 

(บริเวณคลองลาดเคา) ม.2 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 4 ม.  ยาว  660 ม. 

ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา  264 ลบ.ม. 

- 105,000.- - ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 

6. โครงการกอสรางถนน คสล. (บริเวณ

บานนางจันทรแรม  สิทธิมาลิค) ม.3 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 4.00 ม.  ยาว 35.00 

ม.  หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 

140.00 ตร.ม.พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

70,000.- - - ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธทีค่าดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท ) 

2555 

(บาท ) 

2556 

(บาท ) 

7. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ม.3   (บริเวณบานนางสงัด  

เพ็ชรคุม) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 3.00 ม.  ยาว 43.00 ม.  

หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม

นอยกวา 129.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี   

79,000.- - - ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 

8. โครงการเสริมผิวจราจรถนน 

คสล.  ม.4 (บริเวณบาน 

นางรัตนา   สุภาพวรรณ) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม.หนา0.15ม. 

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 105.00 

ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง 

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

64,000.- - - ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 

9.  โครงการลงลูกรังเสริมผิว

จราจร (บริเวณบานนางชง 

เขตบางกุง) ม.5 

 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 2.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 

ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 15  

ลบ.ม. พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 

        0.30 ม. จํานวน 41 ทอน พรอม 

บอพัก  จํานวน  9 บอ 

 

- - 45,000.- ประชาชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

10. โครงการกอสรางถนน  คสล. 

ม. 5 (บริเวณบานนางทองชุบ   

ชุมยิ้ม) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 3.00 ม.  ยาว  80.00 ม. 

หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 

ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพ้ืนท่ี 
 

- 146,000.- - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

11. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ม. 6 (บริเวณบานนางเฉลียว   

ฤทธิไกร – บานนายสุนทร ) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม.  

หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.

ไมนอยกวา 180.00  ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพ้ืนท่ี  
 

109,000.- - - ประชนสะดวกใน

การสัญจร 

สวนโยธา 

12. โครงการลงลูกรังเสริมผิว

จราจร ม.6  (บริเวณตรงขาม

บานนางบุญเรือน) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง  5.00 ม. ยาว 18.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 13.50 ลบ.ม. 
 

5,000 - - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 
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   สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

13. โครงการกอสรางถนน คสล.  

ม.6 ตอจากเดิม (บริเวณขาง

บานนายช้ัน  สุขสบาย) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 2.50 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 

0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอย

กวา 75.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

46,000.- - - ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

14. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ม. 6 (บริเวณบานนางจอม   

ผองศิลป) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. 

หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา 33.00 ตร.ม. พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

- 22,000.- - ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

15. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ม.7  (บริเวณคันคลอง

ชลประทานบานนายปญจะ  

สุขีโมกข) 

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 4.00 ม. ยาว 279.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา  1,116.00 ตร.ม. พรอม 

ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที ่
 

- - 686,000 ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท ) 

2555 

(บาท ) 

2556 

(บาท ) 

16. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.7 

(บริเวณบานนายปญจะ  สุขีโมกข) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม. 

หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.

ไมนอยกวา 64.00 ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังไหลทาง 

39,000.- - - ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

17. โครงการกอสรางดาดคอนกรีตราง

ระบายน้ํา  (บริเวณสนามเด็กเลน) 

ม. 7 

เพ่ือปองกันน้ําทวมม

ขังบริเวณสนามเด็ก

เลน 

ชวงท่ี 1 กวาง 7.00 ม. ยาว 

62.00 ม. ชวงท่ี 2 กวาง 4.00 ม. 

ยาว 11.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล. ไมนอยกวา 478.00  

- - 322,000 ปองกันอุบัติเหต ุ

แกเยาวชน 

สวนโยธา 

18. 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.8 

 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

ชวงท่ี 1 กวาง 3.00 ม. ยาว 

5.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 15.00 

ตร.ม. ชวงท่ี 2 กวาง 3.50 ม. 

ยาว 175.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีคสล.ไมนอยกวา

612.50 ตร.ม.พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง 

- - 385,000.- ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

19.  โครงการกอสรางถนน คสล.ม.8 

บริเวณบานนางจอม พงษแตง  

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 1.50 ม. ยาว 95.00 

ม. หนา 0.10 ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

142.50 ตร.ม. พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

87,000.- - - ประชาชนสะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

20. 

 

 

โครงการกอสรางสะพานคสล.

ทางเดินเทา (บริเวณศาลา ม.4 ) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 2.10 เมตร ยาว 

15.00 เมตร 

- 123,000.- - ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

21. 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5   

(บริเวณบานนางชม) 

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

56.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.

ไมนอยกวา 168.00 ตร.

ม. พรอมลงลูกรังไหล

ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

- - 103,000.- ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

 

 

 

สวนโยธา 
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 สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท ) 

2555 

(บาท ) 

2556 

(บาท ) 

22. โครงการกอสรางถนน 

คสล. ม.8 (บริเวณบานนาง

ปราณี  รังสรรค – นาย

พินิจ  รักยิ้ม)  

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 82.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 246.00 

ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

      - - 108,000.- สะดวกในการ

เดินทาง 

สวนโยธา 

23. โครงการจัดซ้ือลูกรัง

ซอมแซมถนน   

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชน 

 

หมูท่ี 1-8 - - 50,000.- ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

 

 

 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

24. โครงการปรับปรุงท่ีทําการ  

อบต.บานแค 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูปฏิบัติงาน

และประชาชนผูมา

ติดตอราชการ  

 

กวาง 18.00 ม.   

ยาว 8.00  ม. 

650,000 - - สามารถอํานวยความ

สะดวก แกผูปฏิบัติงาน

และประชาชนท่ัวไป 

สวนโยธา 

25. โครงการกอสรางถนน คสล.ม.8 

(บริเวณบานนางประทีป  สุขรักษ – 

นางสังวาล  สุขปญญา)  

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.

ไมนอยกวา 120.00 ตร.

ม. พรอมลงลูกรังไหล

ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

- - 57,000.- ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 
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สวนที่  5 บัญชีโครงการ 

 

1.2  พัฒนาระบบจราจร 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท ) 

2555 

(บาท ) 

2556 

(บาท ) 

26. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  

(บริเวณบานเอ้ืออาทร) ม.1 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง 60.00  ม. 34,900- - - ประชาชน

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 

27. 

 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ตลอดเสนทาง ม.1 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง  870.00  ม. - - 485,000.- ประชาชน

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 

28. 

 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะ  (บริเวณบานนาย

จําลอง  สบายจิต) ม.2 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง  และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง   50.00 ม. 29,000.- - - ประชาชน

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

29. 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ตลอดแนว (บริเวณถนนสายหลัก 

หมูท่ี 3) 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง  และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

ระยะทาง 950.00 ม. - - 526,000.- ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

30. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะ (บริเวณบาน 

นางไพรัช   มาละออ) ม.4 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง  และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน) 

 

ระยะทาง  220.00 ม. 128,000.- - - ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

31. 

 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะเขาซอย (บริเวณบาน

นางทองชุบ)  ม.5 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง  และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 
 

ระยะทาง  50.00 ม. 42,000.- - - ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

32. 

 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะ  (บริเวณบาน 

นายเพ่ิมสิน  ผองเคหา) ม.5 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง  และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง  260.00  ม. - 151,320.- - ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

33. 

 

 

เพ่ิมจุดชุดโคมไฟฟาแสงสวางทาง

สาธารณะ  (บริเวณบานนายพิชัย 

ไพรเลิศ) ม. 5 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง 

จํานวน   3  จุด 6,000.- - - ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

34. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณถนนทางเขาวัดบานแค) 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง 200 ม. - 116,000.- - ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

35. 

 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะเขาซอย (บริเวณซอย

บานนางสมพงษ) ม.7 

 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง 

ระยะทาง  80.00 ม. 46,000.- - - ประชาชนปลอดภัยใน

การเดินทาง 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

36. 

 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะ (บริเวณซอยบาน 

นางเช้ือ  พวงจิก)  ม.7 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง 130.00 ม. 75,000.- - - ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

37. 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะ ม.8 

เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง และมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ระยะทาง  700.00 ม. - - 409,000.- ประชาชนปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 
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 สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

    

           ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาดานการศึกษา 

                            2.1 การสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรมในชุมชน และการกีฬา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุน

คาใชจายการดําเนินชีวิตให

นักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 

เพ่ือใหนักเรียนในเขต 

อบต.ท่ีมีความ

ประพฤติดีการเรียนอยู

ในระดับมาตรฐานไดมี

โอกาสศึกษาตอ 

คัดเลือกนักเรียนท่ีเหมาะสม

ท่ีเรียนดีแตยากจน 

- 20,000.- 20,000.- นักเรียนไดมีโอกาส

ไดเรียนตอในระดับ

การศึกษาท่ีสูง 

สํานักปลัด 

2. โครงการพัฒนาระบบ และจัดตั้ง

ขอมูลคนพิการระดับตําบล 

เพ่ือใชแจงขอมูล

ขาวสารแกผูพิการ 

รวมท้ังใชเก็บขอมูล 

ผูพิการภายในตําบลบานแค - - - แจงขาวสารตาง ๆ 

ใหผูพิการทราบ 

 

สํานักปลัด 

3. โครงการกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดเห็นถึง

คุณคาเกิดความ

ภาคภูมิใจและเช่ือม่ัน

ในตนเอง 

จัดกิจกรรมวันเด็กและ

เยาวชนไดเห็นถึงคุณคาเกิด

ความภาคภูมิใจและเช่ือม่ัน

ในตนเอง 

20,000.- 20,000.- 20,000.- เด็กและเยาวชนมี

ความภูมิใจและ

เช่ือม่ันในตนเอง 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

4. โครงการจดหมายขาว และเสียง

ไรสายในชุมชนเพ่ือคนพิการ 

เพ่ือประสานงาน  และ

แจงขอมูลขาวสารแกผู

พิการ 

ผูพิการภายในตําบลบานแค - - - แจงขอมูลขาวสารแกผู

พิการ 

สํานักปลัด 

5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา         

(ม.1 – 8) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

การออกกําลังกาย 

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

แคมีสุขภาพแข็งแรง 

 

สํานักปลัด 

6. โครงการจัดซ้ืออุปกรณเด็กเลน 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

บานแค) 

เพ่ือเสริมทักษะ

กิจกรรมนันทนาการ

ของเด็ก 

-  บานคุณหนูชุดท่ี 1 

-  กระดานล่ืนชุดท่ี 1 

-  กระดานล่ืน และชิงชา 

 

- 70,000.- - เสริมทักษะแกเด็กเล็ก

และเพ่ือออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

7. โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตง

กาย  และวัสดุอุปกรณของเด็ก

ปฐมวัย 

 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและ

สติปญญาเปนไปตาม

ศักยภาพ 

 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

อบต. บานแค จํานวน  30 คน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- เด็กไดรับความรูจากการ

ใชส่ืออุปกรณ

ประกอบการเรียนรูไดดี

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

8. โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตง

กาย  อปพร. 

 

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับเจาหนาท่ี อปพร. 

อปพร.จํานวน 40 คน 

คนละ 1 ชุด 

70000.- 70,000.- 70,000.- เจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

9. โครงการแขงขันกีฬาประจําป 

อบต.ตานยาเสพติด 

เพ่ือสรางความสัมพันธ 

ความสามัคคีและการมี

สวนรวมของ

ประชาชนและหางไกล

ยาเสพติด 

ประชาชนในตําบลบานแค 100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชนมี

ความสัมพันธและ

สามัคค ีไมยุงเกี่ยวกับยา

เสพติด 

สํานักปลัด 

10. 

 

 

โครงการแขงขันกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธบุคลากรองคกร

ชุมชน 

เพ่ือสรางความสัมพันธ 

อันดีระหวางหนวยงาน

ภาครัฐองคกรชุมชน 

บุคลากรองคกรชุมขนใน

ตําบลบานแค 

- 25,000.- 25,000.- องคกรชุมชนทําใหเกิด

การบูรณาการรวมกัน

และสรางความสัมพันธ

พันธอันดีระหวาง

หนวยงาน  ภาครัฐ 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

11. โครงการอาหารเสริม (นม)  

อาหารกลางวัน  

เพ่ือใหเด็กไดทาน นมและ 

อาหารเจริญเติบโตตามวัย 

  จํานวน 257 คน 300,000.- 300,000.- 300,000.- เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 

เจริญเติบโตตามวัย 

 
 

สํานักปลัด 

12. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใหนักเรียนท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพยไดมีอาหาร

รับประทาน 

จํานวน 1 แหง 480,000.- 480,000.- 480,000.- เยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณท่ี

ไดรับสารอาหาร

ครบถวน 

 
 

ร.ร.วัด

บานแค 

13. โครงการแขงขันกีฬาอําเภอและ 

อบต.สัมพันธ อําเภอผักไห  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือสานสัมพันธความ

สามัคคีในองคกร 

บุคลากรในองคกร - 20,000.- 20,000.- มีความสามัคคีใน 

หมูคณะ 

 

 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

         2.2  การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการสงเสริมงานประเพณี       

วันเขาพรรษา 

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ประเพณีอันดีงามของ

ตําบลบานแค 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

40,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนในตําบล

บานแคไดรวม

กิจกรรมวัน

เขาพรรษา 

สํานักปลัด 

2. โครงการวันพอแหงชาต ิ เพ่ือใหขาราชการ พอคา 

ประชาชนถวายความ

จงรักภักด ี

 

จัดใหมีพิธีถวายพระพร

ชัยมงคล 

120,000 120,000 120,000 ประชาชนทุกหมู

เหลาไดตระหนักถึง

ความสําคัญ 

สํานักปลัด 

3. โครงการวันแมแหงชาต ิ

 

เพ่ือใหเด็ก แสดงความ

กตัญูตอมารดา และ

ราชการ พอคา ประชาชน

ถวายความจงรักภักด ี

เด็กแสดงความกตัญูตอ

มารดา  และประชาชนใน

ตําบลบานแครวมจัดพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล 

 

50,000.- 50,000.- 50,000.- เด็กมีความกตัญูตอ

มารดาแลประชาชน

ทุกหมูเหลาตระหนัก

ถึงความสําคัญ 

สํานักปลัด 
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   สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

4. โครงการบรรพชาสามเณร 

(ภาคฤดูรอน) 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได

ศึกษาธรรมะในชวงเวลา

ปดเทอม 

 

เด็กและเยาวชนในตําบล

บานแค จํานวน 30 คน 

45,000.- 45,000.- 45,000.- เด็กและเยาวชนได

สืบสาน

พระพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

 

5. โครงการสงเสริมงานประเพณี

วันลอยกระทง 

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรม 

 

ประชาชนและเยาวชนใน

ตําบลบานแค 

30,000.- - 30,000 อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมของไทย 

 

สํานักปลัด 

5. โครงการสงเสริมงานประเพณี

สงกรานต 

เพ่ือเปนการสงเสริมและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีสืบไป 

 

ประชาชนในตําบลบาน

แค 

50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนในตําบล

ไดรวมงานประเพณี

วันสงกรานต 

 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                  ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการบริหารจัดการดานทองเที่ยว 

                               3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ดาด

คอนกรีต(บริเวณสระน้ําหนา

อบต.) ม.7 

เพ่ือใหประชาชนในตําบลมี

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

กวาง 35.00 เมตร ยาว 

58.00 เมตร ความลึก

เฉล่ีย 1.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร 

 

- 704,000. - ประชาชนมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ 

สวนโยธา 

2. โครงการปรับภูมิทัศนพรอม

สวนสุขภาพ  ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี

พักผอน 

 

 

จํานวน  1  แหง 70,000 - - ประชาชนมีสถานท่ี

พักผอน 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                       ยุทธศาสตรที่ 4.  การพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

                                     4.1  สรางเสริมสุขภาพอนามัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการปายประชาสัมพันธช่ือ

หมูบาน (ม. 1-8) (ปายเล็ก) 

เพ่ือชวยในการติดตอท่ี

สะดวกในแตละหมู 

กวาง 0.30 เมตร ยาว 

0.80  เมตร 

- - 40,000.- ชวยในการติดตอท่ี

รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

2. โครงการติดตั้งปายรณรงค

ตอตานยาเสพติด (ม.1-8) 

เพ่ือรณรงคในการปองกัน

เยาวชนใหหางไกลยาเสพ

ติด 

ภายในหมูบาน ม.1-8 - 30,000.- - รณรงคปองกัน

เยาวชนใหหางไกล

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

3. โครงการเพ่ิมเสียงไรสาย ม.1-8   เพ่ือใหประชาชนไดรับรู

ขาวสารท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้น 

จํานวน  16  จุด - - 720,000. ประชาชนไดรับรู

ขาวสารท่ีรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

สวนโยธา 

4. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลัง

กายสําหรับผูสูงอายุ ม.5 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณในการออกกําลัง

กาย 

จํานวน  1 ชุด - 150,000.- - ประชาชนมี

อุปกรณในการออก

กําลังกาย 

สํานักปลัด 



 

  

 

46 

 

 สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

5. โครงการจัดทําโครงเหล็กติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธ ม.6 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว 

กวาง 2.40 เมตร  ยาว  7.50  

เมตร 

- 70,000- - ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ี

รวดเร็ว 

 

สวนโยธา 

6. โครงการตอเติมศาลาประชาคม

ม.1 กอผนังหองพรอมติดเหล็ก

ตาขายตัวอาคาร 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรมและพักผอน 

กวาง 3  เมตร ยาว 17.00  

เมตร 

60,000 - - ประชาชนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรมและ

พักผอน 

 

สวนโยธา 

7. โครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค ม. 4 (บริเวณถัง

ประปา) 

เพ่ือใหประชาชนมีลาน

เอนกประสงคประกอบ

กิจกรรม 

กวาง 26.00 เมตร ยาว

39.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา 1,014 ตร.ม. 

 

- - 405,600.- ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม 

สวนโยธา 



 

  

 

47 

สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่. โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

8. โครงการกอสรางลาน  คสล.

เอนกประสงค ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรม 

ชวงท่ี 1 กวาง 8.30 เมตร ยาว 24.50 

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล.ไมนอยกวา 203.35 ตร.ม. 

ชวงท่ี 2  กวาง 8.00 เมตร ยาว 10.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล.ไมนอยกวา 80.00 ลบ.ม. พรอม

ลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

- 120,000.- - ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม 

สวนโยธา 

9. โครงการกอสรางลาน คสล. 

เอนกประสงค ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรม 

ชวงท่ี 1 กวาง 10.40 เมตร ยาว15.40 ม  

ชวงท่ี 2 กวาง 7.00 เมตร ยาว12.50 ม.  

ชวงท่ี 3 กวาง 4.50 เมตร ยาว7.00 ม.  

ชวงท่ี 4 กวาง 7.00 เมตร ยาว 2.50 ม. 

หนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวม

ไมนอยกวา 296.66 ลบ.ม. ม. พรอมลง

ลูกรงัตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

- - 110,000.- เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรม 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

10. โครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค (บริเวณบานนาย

ธรรมรัตน  พิมพสุวรรณ) ม.7 

เพ่ือใหประชาชนได

มีสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

กวาง 18.00 เมตร ยาว 22.70 

เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

408.60 ลบ.ม. พรอมลงลูกรัง

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

- - 224,000.- ประชาชนไดมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 

11. โครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค (ตอจากเดิม) 

(บริเวณขางสนามเปตอง) ม.7   

เพ่ือใหประชาชนได

มีสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

กวาง 27.00 เมตร ยาว 28.00  

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

756.00 ลบ.ม. พรอมลงลูกรัง

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

- - 415,000.- ประชาชนไดมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 

12. โครงการปรังปรุงตอเติมศาลา

เอนกประสงค ม.8 

เพ่ือใหประชาชนได

มีสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

เพ่ิมขึ้น 

 

ชวงท่ี 1 กวาง 5 เมตร ยาว  24  

เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา 120 ตร.ม. 

ชวงท่ี 2 กวาง 13 เมตร ยาว 

22 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 

ไมนอยกวา 286 ตร.ม. 

- 

 

 

175,000.- 

- 

 

 

- 

73,800.- 

 

 

- 

ประชาชนไดมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมตาง  ๆ

 

ประชาชนไดมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 

 

 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

13. 

 

 

โครงการถมดินปรับภูมิทัศนขาง

ศาลาประชาคม ม.1 เปนลานกีฬา  

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลังกาย 

และเลนกีฬาตาง ๆ 

กวาง 22.00 ม. ยาว 

75.00 ม. ถมดินสูงเฉล่ีย 

1.00 ม. หรือปริมาตรดิน

ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. 

 

     -  333,000 - ประชาชนมีสถานท่ีเลน

กีฬาชนิดตาง ๆ 

สวนโยธา 

14. 

 

 

โครงการเพ่ิมเสียงไรสาย (ลําโพง

ฮอรน) ม. 2  จํานวน  2  จุด  

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

จํานวน  2 จุด   90,000 - - ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

15. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

สําหรับประชาชนท่ัวไป ม.2 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณในการออก

กําลังกาย 

 

จํานวน  1  ชุด - - 150,000.- ประชาชนมีอุปกรณใน

การออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

16. 

 

 

โครงการเพ่ิมเสียงไรสาย (ลําโพง

ฮอรน) หมู 3 จํานวน 3 จุด  

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

จํานวน 3 จุด   

 

135,000.- - - ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

17. 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนไหลทาง

เสนทางจราจร หมู 3 ตลอดสาย 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

และประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

กวาง 1.00 ม.  ยาว 

950.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 950.00  

ตร.ม. 

 

4,000.- - - ลดอุบัติเหตุในการสัญจร สวนโยธา 

18. โครงการตอเติมศาลากลางหมูบาน 

ม.4  (บริเวณศาลากลางหมูบาน) 

 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีจัดกิจกรรม

และพักผอน 

กวาง 9.00 ม.  

ยาว 15.00 ม. 

สูง 3.00 ม. 

 

- - 450,000.- ประชาชนมีสถานท่ีจัด 

กิจกรรมและท่ีพักผอน 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

19. 

 

 

 

โครงการเพ่ิมเสียงไรสาย (ลําโพง

ฮอรน) หมู 5  จํานวน 2 จุด  

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

จํานวน  2  จุด 

 

- 90,000 - ประชาชนไดรับรูขอมูล 

ขาวสาร  ไดรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

20. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

สําหรับประชาชนท่ัวไป ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณในการออก

กําลังกาย 

 

จํานวน  1 ชุด - - 150,000.- ประชาชนมีอุปกรณใน

การออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

21. โครงการเพ่ิมเสียงไรสาย (ลําโพง

ฮอรน) ม.6 จํานวน 2 จุด 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

จํานวน 2 จุด   

 

90,000.- - - ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

22. โครงการเสริมพ้ืน คสล. ม.7 

(บริเวณสนามเด็กเลน) 

เพ่ือใหประชาชนใช

ในการประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

กวาง 12.00 ม. ยาว 

20.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา 240.00 ตร.ม. 

 

 

- 147,000.- - ประชาชนใชในการจัด

กิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 

23. โครงการปรับภูมิทัศนไหลทาง

จราจร ม.7 ตลอดสาย 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

และประชาชนสะดวก

ในการสัญจร 

 

 

 

ระยะทาง 530 ม. 3,000.- - - ลดอุบัติเหตุในการสัญจร สวนโยธา 

24. โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่ง ม.7 

(บริเวณลานกีฬา) 

เพ่ือใหประชาชน

สะดวกในการจัด

กิจกรรมตาง  ๆ

 

จํานวน 3 จุด - - 20,000.- ประชาชนใชในการจัด

กิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

25. โครงการกอสรางลาน คสล. 

เอนกประสงค ม.7 (ตอจากเดิม) 

(บริเวณขางศาลาประชาคมทิศ

ตะวันตก)  

เพ่ือใหประชาชนไดมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

กวาง 15.90 เมตร ยาว 

31.00 เมตร หนา 0.10 

เมตรหรือมีพ้ืนท่ี คสล.

ไมนอยกวา 492.90 ลบ.

ม. พรอมลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี 

 

- 270,000.- - มีสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

สวนโยธา 

26. โครงการกอสรางศาลาพักรอนริม

ทาง ม.6 (บริเวณถนนสายผักไห- 

ปาโมก  

เพ่ือใหประชาชน

พักผอนระหวาง

เดินทาง หรือรอรถ

โดยสารประจําทาง 

 

 

จํานวน  1 หลัง 60,000.- - - ประชาชนมีสถานท่ี

พักผอนระหวางเดินทาง 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

27. โครงการกอสรางศาลาพักรอนริม

ทาง ม.7 (บริเวณถนนสายผักไห- 

ปาโมก  

เพ่ือใหประชาชน

พักผอนระหวาง

เดินทาง หรือรอรถ

โดยสารประจําทาง 

 

 

 

 

จํานวน  1 หลัง - - 60,000.- ประชาชนมีสถานท่ี

พักผอนระหวางเดินทาง 

สวนโยธา 

28. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

สําหรับประชาชนท่ัวไป ม.7 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณในการออก

กําลังกาย 

 

 

 

 

จํานวน 1 ชุด - - 150,000.- ประชาชนมีอุปกรณใน

การออกกําลังกาย 

สํานักปลัด                                                                                                                                            
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

29. โครงการเพ่ิมเสียงไรสาย (ลําโพง

ฮอรน) ม.8 จํานวน 2 จุด 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

จํานวน 2 จุด  

 

90,000.- - - ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

30. โครงการจัดทําปายช่ือบอกซอย ม.8 

จํานวน 10 จุด 

เพ่ือชวยในการติดตอท่ี

สะดวกมากขึ้น 

จํานวน 10 จุด  

กวาง20.00 ซม.  

ยาว 40.00 ซม. 

 

- 20,000.- - ชวยในการติดตอท่ี

รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 

31. โครงการถมดินปรับภูมิทัศนท่ี

สาธารณะ ม.8 (บริเวณหนาบาน 

นางทองสุก  ดวงศร)ี 

เพ่ือใหประชาชนในมี

สถานท่ีใชในการจัด

กิจกรรมตาง  ๆ

กวาง 19 ม. ยาว 71 ม. 

ถมดินเฉล่ีย 1.00 ม. หรือ 

มีปริมาตรดินไมนอย

กวา 1,349 ลบ.ม. 

 

- 270,000.- - มีสถานท่ีดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ิมขึ้น 

สวนโยธา                                                                                                                                            
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สวนที ่5 บัญชีโครงการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

32. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 

(บริเวณศาลาอเนกประสงค ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณในการออก

กําลังกาย 

 

จํานวน  1 ชุด - - 150,000.- ประชาชนมีอุปกรณใน

การออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

33. โครงการปรับปรุงตอเติมลูกกรง

เหล็กศาลาเอนกประสงค ม.8  

 

เพ่ือใหประชาชนไดมี 

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

1.กวาง 2.76 เมตร สูง 2.65 ม. 

2. กวาง 2.63 เมตรสูง 2.65 ม. 

3. กวาง 2.65 เมตรสูง 2.65 ม. 

4. กวาง 2.68 เมตรสูง 2.65 ม. 

- - 60,000.- เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

34. โครงการปรับภูมิทัศน (บริเวณศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานแค) 

เพ่ือความความ

สวยงามใหเด็กเล็กอยู

ในสภาพแวดลอมท่ีดี 

ชวงท่ี 1  กวาง 5 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

ชวงท่ี 2  กวาง  2 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

 

30,000.- - - เด็กเล็กอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดี 

สวนโยธา 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

35. โครงการกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแบบ

ยั่งยืนและเปนประโยชนตอชุมชน 

เพ่ือใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ี

ยั่งยืน 

จํานวน 105 คน 70,000.- 70,000.- 70,000.- ใหสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุมีสุขภาพ

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

36. โครงการบานแคแอโรบิคแบบยั่งยืน เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง

กายอยางสมํ่าเสมอ 

ประชาชนใน

ตําบลบานแค 

- 52,000.- 52,000.- ประชาชนไดออก

กําลังกาย

สมํ่าเสมอ 

สํานักปลัด 

37. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 

จํานวน 352 คน 2,112,000.- 2,112,000

.- 

2,112,000

.- 

ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

38. โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคน

พิการและผูปวยเอดส 

เพ่ือใหคนพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 

จํานวน 67 คน 402,000.- 402,000.- 402,000.- คนพิการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

39. โครงการปองกันโรคไขหวัดนก เพ่ือเปนการปองกันและ  

ควบคุมไขหวัดนก 

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

ปลอดภัยจากโรค

ไขหวัดนก 

สํานักปลัด 

40. โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

909 ครัวเรือน 51,000.- 51,000.- 51,000.- ประชาชน

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 
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    สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

41. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 

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

จากโรคพิษสุนัขบา 

 

สํานักปลัด 

42. โครงการพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน ม.1-ม.8 

เพ่ือใหประชาชนไดจัดทํา

โครงการเพ่ือหมูบาน 

หมูท่ี 1-8 - 80,000.- 80,000.- หมูบานได

ดําเนินการจัดทํา

กิจกรรมรวมกัน 

 

สํานักปลัด 

43. โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไท

องคราชัน 84 พรรษา 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 
 

จํานวน 1 แหง 150,000.- 150,000.- - ผูยากไร 

ผูดอยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

สํานักปลัด 

44. โครงการพัฒนาศักภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล

บานแค  

เพ่ือพัฒนาศักภาพในดาน

การดําเนินงานสาธารณสุข

ในชุมชน 
 

เครือขาย อสม. ตําบล

บานแค  

- 70,000 70,000 อสม.มีความรูและ

สงเสริมสุขภาพในชุ

ชนใหดีขึ้น 

 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

45. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

โรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจ

เตานม 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย

ไดรับความรู ความเขาใจ

ท่ีถูกตอง 

หมูท่ี 1 – 8 

จํานวน 120 คน 

- 21,000 21,000 ประชาชนมีความรู

เพ่ิมขึ้นในการตรวจ

มะเร็ง 
 

สํานักปลัด 

46. โครงการอบรมพัฒนางานเล้ียงลูก

ดวยนมแม 

เพ่ือเสริมสรางความรู 

ทักษะ ของการฝาก

ตั้งครรภและการเล้ียงลูก 

หญิงตั้งครรภและหญิง

หลังคลอด 50 คน 

- 70,000.- 70.000.- หญิงตั้งครรภมี

ความรู มีทักษะ ดาน

ฝากครรภและการ

เล้ียงลูกเพ่ิมขึ้น 
 

สํานักปลัด 

47. โครงการเปล่ียนหมอกวยเตี๋ยวปลอด

สารตะกั่ว 

เพ่ือเปนการสงเสริมให

รานคาท่ีจําหนายอาหาร

เปล่ียนมาใชภาชนะท่ี

ปลอดสารตะกั่ว 

รานกวยเตี๋ยว 10 ราน  - 30,000.- 30,000.- ผูบริโภคไดรับความ

ปลอดภัยจากการ

บริโภคอาหาร 
 

สํานักปลัด 

48. โครงการคัดกรองผูปวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูในการปองกัน

และควบคุมโรค 

ประมาณ 500 คน - - 55,500.- ประชาชนมีความรู

ในการปองกันและ

ควบคุมโรค 
 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรที่ 5. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

                                     5.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการขุดลอกตักผักตบชวา

กําจัดวัชพืช บริเวณคลองตาสน 

ม.4 ขางศาลากลางหมูบาน 

- เพ่ือทําใหน้ําในคลอง

ไหลไดสะดวก 

- เพ่ือปองกันน้ําทวม และ

แกไขปญหาภัยแลง 

กวางเฉล่ีย 3.00 เมตร  

ยาว 250 เมตร  

30,000.- - - ประชาชนมีน้ํา  

อุปโภค  และการ

ทําการเกษตร 

 

สวนโยธา 

2. 

 

โครงการเตาเผาขยะ ม.7 เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ี

กําจัดขยะ 

จํานวน 1 แหง - - 35,000.- ภายในตําบล

ปราศจากขยะและ

ส่ิงปฏิกูล 

 
 

สวนโยธา 

3. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะประจํา

ตําบล 

 

เพ่ือใชเก็บขยะภายใน

ตําบลบานแค 

จํานวน  1 คัน 

(ขนาด 1 ตัน) 

- - 2,000,000 ลดปญหาการท้ิง

ขยะไมเปนถูก

สุขลักษณะ 

 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรที่ 6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

                                      6.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการฝกอบรมและสงเสริม

อาชีพใหกับ ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

การอมรมมีความรูในการ

ประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 

 100 คน 100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชนไดรับ

ความรูดานการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัดการบริหาร

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 
 

หมูท่ี 1 - 8 67,400.- 67,400.- 67,400.- ประชาชนในตําบล

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 

สํานักปลัด 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการ

บริการศูนย 
 

หมูท่ี 1 - 8 95,950.- 95,950.- 95,950.- ประชาชนในตําบล

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 

สํานักปลัด 

4. โครงการอบรมจัดทําปุยชีวภาพ เพ่ือเปนการลดตนทุนใน

การใชสารเคมี 
 

ประชาชนในเขตตําบล

บานแค หมูท่ี 1- 8 

- 100,000.- - ลดตนทุนในการใช

สารเคมี 

สํานักปลัด 
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  สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

5. โครงการจัดทําแปลงสาธิตการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุด ี

เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรตําบล

บานแค 

 

หมูท่ี 1 - 8 - 65,650.- - เกษตรกรในตําบลมี

เมล็ดพันธุขาวท่ีดี

ปลูก 

สํานักปลัด 

6. สนับสนุนกลุมสตรีตําบลบานแค เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรีตําบล

บานแค 

 

กลุมสตรีตําบลบานแค - 10,000.- 10,000.- พัฒนาศักยภาพกลุม

สตรีตําบลบานแค 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

                                    7.1 การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือความสะดวกของ

ประชาชนในการติดตอ

ราชการ 

หมูท่ี 1 - 8 25,000.- 25,000.- 25,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการติดตอ

ราชการ 

 

สํานักปลัด 

2. โครงการเสริมสรางความรู

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมของประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมและการมี

ประชาธิปไตย 

จํานวน 50 คน - 10,000.- - ประชาชนในตําบลมี

สวนรวมในการ

ทํางาน 

 

สํานักปลัด 

3. โครงการ อบต.สัญจร  เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการรับฟงความ

คิดเห็น 

 หมูท่ี 1 – 8  - 25,000.- 25,000.- ประชาชนมีสวนรวม

ในการรับฟงความ

คิดเห็น 

 

สํานักปลัด 
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         สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

4. โครงการผูวาพบผูบริหาร

ทองถ่ินรวมสรางสรรค อยุธยา 

เพ่ือใหมีการบริหารงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

 

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

รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

5. อุดหนุนโครงการจัดงานวัน

สถาปนากรุงศรีอยุธยา 

เพ่ือใหมีการระลึกถึงการ

สถาปนา 

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

สถาปนากรุงศรี

อยุธยา 

 

ทองถ่ิน

จังหวัด 

6. อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ตาม

นโยบาย อําเภอ จังหวัด และ

รัฐบาล 

เพ่ือใหมีการบรหิารงานท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

จํานวน  6  ครั้ง 100,000.- 100,000.

- 

100,000.

- 

มีการบริหารงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

7. โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ

และบันทึกขอมูล จปฐ. 

เพ่ือใหมีการเก็บขอมูลท่ี

สะดวก 

 

 หมูท่ี 1 - 8 20,000.- 20,000.- 20,000.- มีประสิทธิภาพใน

การเก็บขอมูล 

สํานักปลัด 
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        สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

8. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุด

ตรวจรวมบริการประชาชนเพ่ือ

ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ทางถนน (เทศกาลสงกรานต) 

 

เพ่ือใหบริการแกผูสัญจรไป

มาในชวงเทศกาล 

จํานวน 1 จุดตรวจ 20,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย 

สํานักปลัด 

9. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุด

ตรวจรวมบริการประชาชนเพ่ือ

ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ทางถนน (เทศกาลวันปใหม) 

 

เพ่ือใหบริการแกผูสัญจรไป

มาในชวงเทศกาล 

จํานวน 1 จุดตรวจ 20,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย 

สํานักปลัด 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                 7. 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากร พนักงาน / ลูกจาง  / 

เจาหนาท่ี 

คณะผูบริหาร/สมาชิก 

อบต.พนักงาน/ ลูกจาง/

ผูนําชุมชน 

 

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

สิทธิเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

2. สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือใหพนักงาน / ลูกจาง  / 

เจาหนาท่ี มีโอกาสศึกษาตอ 

คณะผูบริหาร/สมาชิก 

อบต.พนักงาน/ ลูกจาง 

200,000.- 200,000.- 200,000.- เพ่ิมพูนความรูแก

เจาหนาท่ีและ

บุคลากรใหมีประ

สิทธิเพ่ิมขึ้น 

 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                 7. 3 การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

1. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเครื่อง

คอมพิวเตอร จอ LCD พรอม

อุปกรณแบบตั้งโตะ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางานเปนไปสะดวก

และรวดเร็ว 

จํานวน  2  เครื่อง 60,000 - - สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

และสวนการคลัง  

2. จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางานเปนไปสะดวก

และรวดเร็ว 

จํานวน   3 เครื่อง 45,000 45,000 - สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

และสวนการคลัง 

สวนโยธา 
 

3. จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการทํางาน 

จํานวน  2 ชุด 6,000 6,000 - สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

และสวนการคลัง 
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  สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

4. จัดซ้ือกลองถายวิดีโอ ใชอัดภาพ และถายภาพ

กิจกรรมตาง ๆ ของ

อบต. 

จํานวน  1  เครื่อง 30,000.- 30,000.- - ใชอัดภาพ และ

ถายภาพกิจกรรม 

ตาง ๆ ของอบต. 
 

 

 

สํานักปลัด 

5. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 36,000 บีทียู 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

จํานวน  2  เครื่อง 140,000.- 140,000.- - มีความสะดวกในการ

ทํางานเพ่ิมมากขึ้น 

สํานักปลัด 

6 จัดซ้ือไมโครโฟน  พรอมอุปกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการอบรม และการ

ประชุม 

จํานวน  1  ชุด 20,000.- 20,000.- - เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การอบรม และการ

ประชุมมากขึ้น 

สํานักปลัด 

7. จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร เพ่ือใชในการจัดอบรม 

หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ 

จํานวน  1  เครื่อง 40,000.- 40,000.- 40,000.- ใชในการเผยแพร

กิจกรรมตาง ๆ  

 

สํานักปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2554 

(บาท) 

2555 

(บาท) 

2556 

(บาท) 

8. จัดซ้ือเครื่องสแกรนเนอร เพ่ือความสะดวกในการ

ทํางาน 

จํานวน  1 เครื่อง 5,000.- 5,000.- 5,000.- มีความสะดวกใน

การทํางาน 

 

สํานักปลัด 

9. จัดซ้ือโทรศัพทสํานักงานไรสาย

ดิจิตอล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

จํานวน  1 เครื่อง 5,500.- 5,500.- 5,500.- มีความสะดวกใน

การทํางานมาก

ขึ้น 

 

สวนการคลัง 

10. จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง  ระบบ

ดิจิตอล 

เพ่ือใชถายภาพโครงการ

กอสราง 

จํานวน  1 กลอง 10,000.- 10,000.- 10,000.- ใชถายภาพ

โครงการกอสราง

ตาง ๆ 

 

สวนโยธา 
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บทที่ 6 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามผล ประเมินผล 
 

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

 

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548  ขอ 28  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด  องคการ

บริหารสวนตําบลบานแค  ไดออกคําส่ังท่ี  203/2552  ลงวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2552  เรื่องการแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานแค  

ประกอบดวย 

 1.  นายสัมพันธ  ฉิมพาลี    ประธานกรรมการ 

 2.  นายชัยพร  ทองคําสุข    กรรมการ 

 3.  พออ.ปรีชา  ยอดม่ิง    กรรมการ 

 4.  นายสม  เอ่ียมสุเมธ    กรรมการ 

 5.  นายสุพจน  ทองคําสุข    กรรมการ 

 6.  หัวหนาสถานีอนามัย/ ผูแทน   กรรมการ 

 7.  นางปรียานุช  สุพิมพานนท   กรรมการ 

 8.  นายพงศธร  สงวนศักดิ์   กรรมการ 

 9.  นายสมศักดิ์  กล่ินช่ืน    กรรมการ 

 10.  นางสาวอารีนาถ  กุณที   กรรมการ 

 11.  นางสาวนิตยา  วุฒิ   กรรมการ/ เลขานุการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่  ดังนี ้

 (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศ

ผลการติดตามและผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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2.  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการ  ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนิน

กิจกรรมในแตละแผนงาน/ โครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลการ

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม  ตามแบบตารางการติดตามผลแผนงาน/ โครงการท่ีกําหนด 

 

3.  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอย

แผนงาน/ โครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินแผนงาน/ โครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  ภายใน

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552- กันยายน 2553)  แลวรายงานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และสภา

ทองถ่ินรวมท้ังติดประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
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แผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.2554-2556 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

อําเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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