
สวนท่ี ๕ บัญชีโครงการ                                                  

 

สวนท่ี ๕ 

บัญชีโครงการ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

๑) การพัฒนาดานพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐาน 

 ๑.๑ การพัฒนาดาน กอสราง ปรับปรุง ถนน 

สะพาน ทางเทา ทอ ระบายน้ํา ไฟฟา

สาธารณะ 

๑.๒ พัฒนาระบบจราจร 

 

 

 

๑๔ 

 

 

๔ 

 

 

 

๒,๕๘๐,๐๐๐.- 

 

 

๓๒๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๒ 

 

 

๑๘ 

 

 

๒๗,๕๘๐,๔๐๐.- 

 

 

๕,๖๐๐,๐๐๐- 

 

 

๙ 

 

 

๕ 

 

 

๓,๔๔๙,๐๐๐.- 

 

 

๕๔๐,๐๐๐- 

 

 

๔๕ 

 

 

๒๗ 

 

 

๓๓,๖๐๙,๔๐๐.- 

 

 

๖,๔๖๐,๐๐๐.- 

๒) การพัฒนาดานการศึกษา 

 ๒.๑ การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรม  

       ในชุมชน 

๒.๒ การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี

 

 

๗ 

 

๖ 

 

๑,๐๖๐,๐๐๐.- 

 

๕๔๕,๐๐๐.- 

 

๘ 

 

๖ 

 

๑,๐๓๐,๐๐๐.- 

 

๕๔๕,๐๐๐.- 

 

๘ 

 

๖ 

 

๑,๐๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๔๕,๐๐๐.- 

 

๒๓ 

 

๑๘ 

 

๓,๑๔๐,๐๐๐.- 

 

๑,๖๓๕,๐๐๐.- 

๓) การพัฒนาการบริหารการจัดการ

ดานการทองเที่ยว 

๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน 

 

 

 

๓ 

 

 

๖๑๐,๐๐๐.- 

 

 

๒ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

 

๒ 

 

 

๗๐๑,๐๐๐.- 

 

 

๗ 

 

 

๑,๕๒๐,๐๐๐.- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 

 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

๔) การเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

 ๔.๑  สรางเสริมสุขภาพอนามัย 

 

๑๒ ๗๑๙,๒๐๐.- ๒๒ ๒,๖๙๒,๒๐๐.- ๑๖ ๒,๕๕๐,๒๐๐.- ๕๐ ๕,๙๖๑,๙๐๐.- 

๕) การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

 ๕.๑ จัดระบบบําบัดและกําจัดการขยะ 

 

๑ ๕๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๐๗๕,๐๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๘ ๑,๒๒๕,๐๐๐.- 

๖) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 

 

๓ ๑๗๓,๓๕๐.- ๖ ๓๒๙,๐๐๐.- ๕ ๒๖๓,๓๕๐.- ๑๔ ๗๖๕,๗๐๐.- 

๗) การบริหารการจัดการ 

 ๗.๑ การสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กิจกรรมทองถิ่น 

๗.๒  การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน

 

๙ 

 

๒ 

 

๓๕๕,๐๐๐.- 

 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

๙ 

 

๒ 

 

๓๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

๘ 

 

๒ 

 

๓๐๕,๐๐๐.- 

 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๖ 

 

๖ 

 

๙๗๕,๐๐๐.- 

 

๙๐๐,๐๐๐.- 

-๒๖- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

และลูกจาง 

๗.๓  การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุง

เครื่องมือ  เครื่องใช 

 

๙ 

 

๒๒๘,๐๐๐.- 

 

๑๒ 

 

๒,๘๒๓,๙๐๐.- 

 

๑ 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

๒๒ 

 

๓,๐๙๑,๙๐๐.- 

  

 

 

         

  

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนาดาน  กอสราง ปรับปรุง ถนน  สะพาน ทางเทา ทอ ระบายนํ้า ไฟฟาสาธารณะ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปู

แอสฟลทติกคอนกรีต  บริเวณถนน

สายหลัก หมูท่ี 1   

 

เพ่ือความสะดวกในการขน

ถายสินคาทางการเกษตร 

และการใชรถใชถนนในการ

สัญจร 

กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 

ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 4,000.00 ตร.ม.พรอมลงลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

- 2,000,000.- 

 

- ประชาชนมีความ

สะดวกในการขน

ถายสินคาทางการ

เกษตร และการใช

รถใชถนนในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557–2559) 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 

 

 

-๒๗- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

2. โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงค กวาง 22.00 ม. ยาว 

35.00 ม. พรอมติดตั้งไฟสองสวาง 

บริเวณลาน SML หมูที่ 1 

 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

กวาง 22.00 ม. ยาว 35.00 ม. - 4,500,000.- 

 

- ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม

ตาง  ๆ

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ. หรือสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ) 

3. โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 1 

เพ่ือใหประชาชนมนํ้ีาใช

อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

ขนาดเล็ก 

- 

 

300,000.- 

 

- ประชาชนมนํ้ีาใช

อุปโภค บริโภค 

 

สวนโยธา 

-๒๘- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

4. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 

หมูท่ี 2 (บริเวณบานนางลูกชิ้น  

ปฤกษา) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรและแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 

ทอขนาด          0.60 ม. 

จํานวน 105 ทอน พรอมบอพัก 

จํานวน 10 บอ 

- 250,000.- - สะดวกในการสัญจร

และแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 
 

สวนโยธา 

5. โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ 

บริเวณศาลากลางหมูบาน  หมูท่ี 2 

เพ่ือบริการหองนํ้าให

ประชาชนมีหองนํ้าในการ

ประกอบกิจกรรม 

กวาง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. 90,000.- 

 

- - ประชาชนมีหองนํ้า

ในการประกอบ

กิจกรรม 
 

สวนโยธา 

6. โครงการปรับปรุงระบบประปา

ภายในหมูบาน หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาภายใน

หมูบาน หมูท่ี 2  (ขนาดเล็ก) 

- 350,000.- 

 

- ประชาชนมีความ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 
 

สวนโยธา 

7. โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค  บริเวณลาน SML 

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีอาคาร

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

กวาง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม. - 2,000,000.- 

 

- ประชาชนมีอาคาร

ประกอบกิจกรรม

ตาง  ๆ

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ. หรือสวน

ราชการอื่น

ดําเนินการ 

8. โครงการลงลูกรังเสริมไหลทาง 

บริเวณคลองลาดเคา หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันอันตราย  

อันเกิดจากอุบัติทางรถทาง

ถนน 

พ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา  

1,066 ตร.ม. 

- 100,000.- - สามารถปองกัน

อันตราย อันเกิดจาก

อุบัติทางรถทางถนน 

สวนโยธา 

-๒๙- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

9. โครงการปรับปรุงขยายถนน พรอม

ปูแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณ

คลองลาดเคา หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันอันตรายอันเกิด

จากผิวจราจรชํารุดและ

อํานวยความสะดวก แก

ประชาชนผูใชรถ ใชถนน 

 

ปรับปรุงขยายถนน กวาง 2.00 

ม. ระยะทาง 1,060.00 ม.ถมดิน

สูงเฉลี่ย 2.50 ม. หรือปริมาตร

ดินไมนอยกวา 6,890.00 ลบ.ม. 

ปูแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 

6.00 ม. ระยะทาง 1,060.00 ม.

หนา 0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 6,360.00 ตร.ม.พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 9,995,000.- 

 

- ปองกันอันตรายอัน

เกิดจากผิวจราจร

ชํารุดและอํานวย

ความสะดวก แก

ประชาชนผูใชรถ ใช

ถนน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

เขา

ดําเนินการ) 

10. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปู

แอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก หมูท่ี 

1 (บริเวณถนนสายหลัก หมูท่ี 2) 

เพ่ือปองกันอันตรายอันเกิด

จากผิวจราจรชํารุดและ

อํานวยความสะดวก แก

ประชาชนผูใชรถ ใชถนน 

 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 

1,000 ม. หนา 0.05 ม.หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,000.00 ตร.ม.

พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 2,000,000.- - ปองกันอันตรายอัน

เกิดจากผิวจราจร

ชํารุดและอํานวย

ความสะดวก แก

ประชาชนผูใชรถ ใช

ถนน 

 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

เขา

ดําเนินการ) 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 

คสล.โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 2   

 

เพ่ือปองกันอันตรายอันเกิด

จากผิวจราจรชํารุดและ

อํานวยความสะดวก แก

ประชาชนผูใชรถ ใชถนน 

กวาง 4.00 ม. ยาว  1,250.00 ม.  

หนาเฉลี่ย  5 ซม. หรือมีพ้ืนท่ี  ไม

นอยกวา 5,000.00 ตร.ม. 

- 2,000,000.- - ปองกันอันตรายอัน

เกิดจากผิวจราจร

ชํารุดและอํานวย

ความสะดวก แก

ประชาชนผูใชรถ ใช

ถนน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

-๓๐- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

12. โครงการกอสรางถนนดินลงลูกรัง

ถมดินบดอัดแนน หมูท่ี 3 (บริเวณ

เรียบคลองบางปลากด ) 

เพ่ือใหประชาชน

ถนนที่มีความ

สะดวก ปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

 

กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 

ม. ถมดินบดอัดแนน สูงเฉลี่ย 1.00 

ม. หรือ ปริมาตรดินไมนอยกวา 

3,000.00 ลบ.ม. ลงลูกรังบดอัดแนน 

หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 600.00 ลบ.ม. 

บริเวณเรียบคลองบางปลากด  

หมูท่ี 3 

- - 2,000,000.- ประชาชนถนนที่มี

ความสะดวก 

ปลอดภัย ในการ

เดินทาง 

 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

13. โครงการลงลูกรังปรับผิวจราจร 

บริเวณเรียบคลองตาซัน หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน

ถนนที่มีความ

สะดวก ปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

 

กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1,200.00 

ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  หรือ

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 720.00 

ลบ.ม. 

350,000.- 

 

- 

 

- ประชาชนถนนที่มี

ความสะดวก 

ปลอดภัย ในการ

เดินทาง 

 

สวนโยธา 

14. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก 

หมูท่ี 2 บริเวณถนนสายหลัก 

 หมูท่ี 3 

เพ่ือปองกันอันตราย

อันเกิดจากผิวจราจร

ชํารุดและอํานวย

ความสะดวก แก

กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000 ม.  

หนา 0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

4,000.00 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหล

ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 2,000,000.- - ประชาชนปองกัน

อันตรายอันเกิดจากผิว

จราจรชํารุดและ

อํานวยความสะดวก 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน
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ประชาชนผูใชรถ ใช

ถนน 

 

แกประชาชนผูใชรถ 

ใชถนน 

 

ราชการอ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

 
 

สวนที่ 5 บัญชีโครงการ 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

15. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. หมูท่ี 

4 (บริเวณบานนายเฉลิม  พุมพวงดี-

คลองบางปลากด) 

 

 เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

 

 ทอขนาด         0.60 ม. 

จํานวน 95 ทอน พรอมบอพัก  

จํานวน 10 บอ  

 

300,000.- - - สะดวกในการสัญจร

และแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 

 

สวนโยธา 

 

 

16. โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก 

บริเวณบานนางปราณี  สุขลอม - บอ

นํ้าสาธารณะ หมูท่ี 4 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม

ขัง ใหกับประชาชน อัน

จะนํามาสูปญหาการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

ทอขนาด         0.40 ม. 

พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ  

ระยะทาง 100.00 ม.  

200,000.- 

 

- 

 

- สามารถปญหานํ้า

ทวมขัง ใหกับ

ประชาชน อันจะ

นํามาสูปญหาการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

สวนโยธา 

-๓๑- 
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17. โครงการวางทอระบายนํ้า พรอมบอ

พักแบบมีฝาปด จํานวน 12 บอ 

บริเวณบานอุดม  สุขสุคนธ - คลอง

บางปลากด หมูท่ี 4 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม

ขัง ใหกับประชาชน อัน

จะนํามาสูปญหาการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

ทอขนาด         0.40 ม. 

พรอมบอพักแบบมีฝาปด จํานวน 

12 บอ  ระยะทาง 126.00 ม. 

250,000 

 

- 

 

- สามารถปญหานํ้า

ทวมขัง ใหกับ

ประชาชน อันจะ

นํามาสูปญหาการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

สวนโยธา 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

18. โครงการกอสรางถนนทางเดินเทา คสล.

หมูท่ี 5  (บริเวณบานนางสาวสมจิตร 

สุขสนอง-บานนายพิชัย ไพรเลิศ) 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทาง 

 

กวาง 2.00  ม. ยาว 24.00  

ม. หนา 0.10  ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

48.00  ตร.ม. พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 30,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง 

 

สวนโยธา 

19. โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูท่ี 5 (บริเวณบานนางชม พวงมาลัย) 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทาง 

 

กวาง 3.00  ม. ยาว 85.00  

ม. หนา 0.10  ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา  

- - 153,000.- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง 

 

สวนโยธา 

-๓๒- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

255.00  ตร.ม. พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

20. โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ  

หมูที่ 5  (บริเวณลานเอนกประสงค 

หมูที่ 5) 

เพื่อใหประชาชนมี

หองนํ้าสาธารณะใชใน

การประกอบกิจกรรม

ตาง ๆ  

 

กวาง 2.00  ม. 

ยาว 2.00  ม 

(ตามรายละเอียดแบบ

แปลน และประมาณการ

ราคาของสวนโยธา  

- - 36,000.- ประชาชนมีหองนํ้า

สาธารณะใชในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

 

สวนโยธา 

 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

21. โครงการวางทอระบายนํ้า  คสล.   

หมูที่ 5  (บริเวณบานนางศิร ิสุขวาร-ี

คลองบางปลากด) 

เพ่ือระบายนํ้าไมใหทวม

ขังในบริเวณดังกลาว 

วางทอขนาด         0.60 

ม.  จํานวน  153  ทอน  

พรอมบอพัก 15 บอ 

 

220,000.-    - - สามารถระบายนํ้าไมให

ทวมขังในบริเวณดังกลาว 

สวนโยธา 

-๓๓- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

22. โครงการกอสรางถนนทางเดินเทา 

คสล. (ตอจากเดิม)  หมูที่ 5 บริเวณ

บานนายจํานงค  สุขเพ่ิม 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

 

 กวาง 2.00  ม. ระยะทาง 

13.00  ม. หนา 0.10  ม. 

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอย

กวา 26.00  ตร.ม. พรอม

ลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี  

 

- - 75,000.- ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจร 

 

สวนโยธา 

23. โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูที่ 5  

(บริเวณบานนางทองชุบ ชุมย้ิม) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง 3.00  ม.  ยาว 

80.00 ม. หนา  0.10 ม.  

หรือมีพ้ืนที่  คสล. ไมนอย

กวา  240.00 ตร.ม.  

พรอมลงลูกรังไหลทาง

ตามสภาพพ้ืนที่   

 

85,000.-    - - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจร 

 

สวนโยธา 

 

 

สวนที่ 5 บัญชีโครงการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

-๓๔- 
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24. โครงการกอสรางถนน คสล.ตอจากเดิม

พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

บริเวณบานนายจํานงค สุขเพ่ิม หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทาง 

 

กวาง 2.00 ม. ระยะทาง 

13.00 ม. หนา 0.10 ม.

หรือพ้ืนท่ี คสล. ไมนอย

กวา 26.00 ตร.ม.  พรอม

ลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

15,000 

 

- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง 

 

สวนโยธา 

25. โครงการวางทอระบายนํ้า พรอมบอพัก

แบบมีฝาปด จํานวน 7 บอ บริเวณบาน

นายสิงโต  สุขวารี - คลองบางปลากด 

หมูท่ี 5 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม

ขัง ใหกับประชาชน อัน

จะนํามาสูปญหาการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 ม. พรอมบอพักแบบ

มีฝาปด จํานวน 7 บอ 

ระยะทาง 70.00 ม. 

140,000.- 

 

- - สามารถแกไขปญหานํ้าทวม

ขัง ใหกับประชาชน อันจะ

นํามาสูปญหาการแพร

ระบาดของโรคติดตอ 

สวนโยธา 

26. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค

บริเวณศาลากลางหมูบาน หมูท่ี 5   

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ  

กวาง 4.00 ม. ยาว 6.00 

ม. และ หองนํ้า กวาง 

2.00 ม. ยาว 4.00 ม. 

 

- 360,000.- 

 

- ประชาชนมีสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ 

สวนโยธา 

27. โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจาก

เดิม  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี บริเวณหนาบานนางสมพิศ  

พิทักษหมู หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา 

 

กวาง 3.50 ม. ระยะทาง 

45.00 ม. หนา 0.10 หรือ

พ้ืนท่ี คสล. 157.00 ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพ้ืนท่ี 

- 95,000.- 

 

- ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงานที่

-๓๕- 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 
ไดรับ รับผิดชอบ 

28. โครงการกอสรางถนน คสล.  

หมูที่ 6  (บริเวณบานนางบุญปรุง  

ศรีเทียนสุข – บานนางสุนีย คุมกิจ) 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา 

 

กวาง 3.00  ม. 

ระยะทาง 28.00 ม.  

หนา 0.10  ม. หรือมี

พ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 

84.00  ตร.ม. พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี 

- 60,000.- - ประชาชนสะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

29. โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

เรียบคลองบอยืม บานนายพนัส     

แคหอม-บานนางชลอ สุขพลี หมูที่ 6 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา 

 

กวาง 3.50 ม. ระยะทาง 

550.00 ม. หนา 0.10 

ม.หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม

นอยกวา 1,925.00 ตร.

ม. พรอมลงลูกรังไหล

ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

- 1,500,000.- - ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนา

ให อบจ.หรือ

สวนราชการ

อ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

30. โครงการกอสรางศาลากลางหมูบาน

พรอมปรับปรุงหองนํ้า  บริเวณศาลา

กลางกลางหมูบาน หมูที่ 6 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตาง  ๆ

 

กวาง 6.00 ม.  

ยาว 8.00 ม. 

350,000.00 - - ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

สวนโยธา 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

31. โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก

บริเวณบานนางฐิตินันท  ผองสมรูป 

 - คลองบางปลากด หมูที่ 6 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

 

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

ระยะทาง 115.00 ม.พรอม

บอพัก จํานวน 12 บอ 

 

90,000.- - - ปองกันและแกไขปญหานํ้า

ทวมขัง 

 

สวนโยธา 

32. โครงการกอสรางถนน คสล. (ตอจาก

เดิม)  หมูที่ 6 (บริเวณบานนายชั้น  

สุขสบาย) 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

 

 

กวาง 3.00  ม. ยาว 11.00  

ม. หนา 0.10  ม. หรือมี

พื้นที่ คสล.  ไมนอยกวา  

33.00  ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 

 

- - 20,000.- ประชาชนสะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

33. โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร    หมู

ที่ 6  บริเวณคลองบอยืม ม.6 เกลี่ย

เรียบตามสภาพพ้ืนที ่

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

 

ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว 

175.00 ม. ลงลูกรังหนา

เฉล่ีย 0.15 ม.หรือปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 92.00 ลบ.

ม. 

- - 35,000.- ประชาชนสะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 

34. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. 

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณวัด 

บานแค หมูที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร  

กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 

30.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือ

มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

150.00 ตร.ม. พรอม

100,000.- - - ประชาชนสะดวกในการ

สัญจร 

สวนโยธา 
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ปรับปรุงภูมิทัศน  

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

35. โครงการกอสรางทางเทา

พรอมหลังคาคลุม บริเวณ

สนามกีฬาโรงเรียนวัดบานแค 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกเด็ก

นักเรียน เยาวชน 

ผูปกครอง  พรอมท้ัง

ใชในการประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ  

กวาง 5.30 ม. ระยะทาง 95.00 

ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

559.50 ตร.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- 700,000.- - อํานวยความสะดวกแกเด็ก

นักเรียน เยาวชน 

ผูปกครอง  พรอมท้ังใชใน

การประกอบกิจกรรม 

ตาง  ๆ

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

36. โครงการกอสรางดาด

คอนกรีตรางระบายนํ้า  

หมูที่ 7 (บริเวณสนามเด็ก

เลน ม.7) 

เพ่ือระบายนํ้าไมให

นํ้าทวมขัง 

 

ชวงที่ 1 กวาง 3.00  ม. ยาว 

35.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.20  ม. Slop 

1:2 หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

105.00 ตร. ม. ชวงที่ 2 กวาง 

4.80  ม.  ยาว  26.00 ม.ลึกเฉล่ีย 

1.20  ม. Slop 1:2 หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไมนอยกวา 124.80  ตร.ม. 

- 150,000.- - สามารถระบายนํ้าไมให

นํ้าทวมขงั 

 

สวนโยธา 

-๓๗- 
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37. โครงการกอสรางหองนํ้า

สาธารณประโยชน บริเวณ

ขางศาลากลางหมูบาน  

หมูที่ 7 

เพ่ือใหประชาชนมี

หองนํ้าสาธารณะใชใน

การประกอบกิจกรรม

ตาง ๆ  

 

กวาง 2.00  ม. 

ยาว 4.00  ม 

(ตามรายละเอียดแบบแปลน 

และประมาณการราคาของสวน

โยธา  

90,000.- - - ประชาชนมีหองนํ้า

สาธารณะใชในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

 

สวนโยธา 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

38. โครงการลงลูกรังเสริมผิว

จราจร บริเวณทางเขาเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 170.00 

ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.

หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

102.00 ลบ.ม. 

50,000.- - - ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

-๓๘- 
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39. โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมูที่ 7 บริเวณบานนางทอง

เย่ือ  รอดพิพัฒน 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

กวาง 4.50 ม. ยาว 12.00 ม. 

หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม

นอยกวา  54.00  ตร.ม. 

 

- - 33,000.- ประชาชนความสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

40. โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมูที่ 7 บริเวณบานนาง

วรรณี ฉิมพาลี - บานนาย

สมเกียรติ รัมมะพอ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

กวาง 3.00 ม. ยาว 73.00 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล. 

ไมนอยกวา 219.00 ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพ้ืนที ่

 

- 131,400.- - ประชาชนความสะดวก

ในการสัญจร 

สวนโยธา 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

41. โครงการปรับปรุงขยายถนน โดยปู

แอสฟลทติกคอนกรีต  บริเวณทางเขา 

อบต.บานแค 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กวาง 5.00 ม. ระยะทาง 185.00 

ม. หนา 0.05 ม.  

- 500,000.- 

 

- ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

สวนโยธา 

-๓๙- 
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42. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพ้ืนที ่บริเวณ

ทางเขาเพ่ือการเกษตร หมูที่ 8 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 180.00 

ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ คสล. 

ไมนอยกวา 630.00 ตร.ม. พรอม

ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่  

 

350,000.- - - ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

43. โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณบานนางทวี  ผองศรี - บาน

นางสํารวน  มั่นคง หมูที่ 8 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

                                                                                                                                                  

กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 110.00 

ม. หนา 0.10 ม.หรือพื้นที่ คสล. 

ไมนอยกวา 330.00 ตร.ม. วางทอ

ระบายนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.30 ม.พรอมบอพักจํานวน 12 

บอ พรอมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพื้นที่ 

- 500,000.- - ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

44. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอส

ฟลทติกคอนกรีต  บริเวณถนนทางเขา 

หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 

230.00 ม. หนา 0.05 ม.   

- 500,000.- 

 

 

- ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

สวนโยธา 

 

 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงานที่

-๔๐- 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

ไดรับ รับผิดชอบ 

45. โครงการกอสรางถนน  คสล.   

หมูท่ี  8 (บริเวณทางเขาลานกีฬาตาน

ยาเสพติด)      

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจร 

กวาง  2.50 ม.  ยาว  68.00  

ม. หนา  0.10 ม.หรือมีพ้ืนท่ี  

คสล. ไมนอยกวา  170.00 

ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

 

- 59,000.-   - ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 

46. โครงการกอสรางโรงจอดรถ  อบต. 

บานแค  

เพ่ือใชจอดรถสวน

ราชการ รวมท้ัง

ประชาชนผูมาติดตอ

สวนราชการ 

ชวงที่ 1 กวาง 4.00 ม. ยาว 

22.00 ม. 

ชวงที่ 2 กวาง 5.00 ม. ยาว 

8.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย 

128.00 ม. 

 

- - 1,000,000.- สามารถใชจอดรถสวน

ราชการ รวมท้ัง

ประชาชนผูมาติดตอ

สวนราชการ 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  5 บัญชีโครงการ 
-๔๑- 
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1.2  พัฒนาระบบจราจร 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   

หมูท่ี 1  บริเวณถนนสายหลัก  

หมู 1 (ตลอดแนว) 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ระยะทางประมาณ   870  ม. 

 

- 1,500,000.- - ประชาชนปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือ

หนวยงานอ่ืน

ดําเนินการ) 

2. 

 

 

โครงการติดไฟสปอรตไลท จํานวน 2 

จุด บริเวณลานเอนกประสงค หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จํานวน 2 จุด บริเวณลาน

เอนกประสงค หมูท่ี 2 

30,000.- - - ประชาชนปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

3. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางทาง

สาธารณะ หมูท่ี 2  บริเวณบานนาง

ดาวเรือง จําปาทอง - บานนายปรีชา 

สุขอาภรณ ตลอดแนว 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง  และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางประมาณ   50.00  ม. 

 

- - 70,000.- ประชาชนปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 

4. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายใน  

หมูท่ี 3 ตลอดแนว 

 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง  และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ระยะทางตลอดแนวไมนอยกวา 

900.00 ม. 

- 1,500,000.- 

 

- ประชาชนปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 
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ทรัพยสิน 

 

อบจ.หรือ

หนวยงานอ่ืน

ดําเนินการ) 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

5. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ ตลอดแนว บริเวณหนาบาน

นายสมพงษ  บํารุงรัก - หนาบานนาง

ไพรัช  มาละออ หมูท่ี 4 

เพ่ือปองกันอันตราย 

และสรางความปลอดภัย

แกชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

 

ระยะทางไมนอยกวา 

190.00 ม.  

 120,000.-  ปองกันอันตราย และสราง

ความปลอดภัยแกชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

สวนโยธา 

6. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ บริเวณบานนายเยื้อน 

เรียนดารา หมูท่ี 5 

เพ่ือปองกันอันตราย 

และสรางความปลอดภัย

แกชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

 

ระยะทางไมนอยกวา 200. 

00 ม. ตลอดแนว 

- 180,000.- 

 

- ประชาชนปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 

7. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางทาง

สาธารณะ หมูที่ 5 บริเวณบานนาง

แตง  - นายเย้ือน    (ตลอดแนว) 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง  และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
 

 

ระยะทางประมาณ   

 73.00    ม. 

 

- - 70,000.- ประชาชนปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

8. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางทาง

สาธารณะ บริเวณบานนางสมหวาน 

อําภา – บานนายสัมฤทธิ์ สุขสุคนธ  

หมูที่ 5  บริเวณ 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง  และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางประมาณ 

200.00 ม. ตลอดแนว 

- 180,000.- 

 

- ประชาชนปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 

 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

9. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ  บริเวณหนาบานนางสุวิมล 

ดีสูงเนิน - หนาบานนายอํานวย  ศรี

เทียนสุข หมูที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 85.00 ม. 

70,000.- - 50,000.- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

10. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนางสมใจ  

ฤทธ์ิไกร - หนาบานนางลออ สบายวงษ 

หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 80.00 ม. 

70,000.- 

 

- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

-๔๓- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

11. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ บริเวณถนนหนาวัดบานแค 

หมูที่ 6 

เพ่ือปองกันอันตราย 

และสรางความปลอดภัย

แกชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 235.00 ม. 

 

150,000.- -  ปองกันอันตราย และสราง

ความปลอดภัยแกชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

 

สวนโยธา 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

12. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนางบังอร  

แยมกระจาง - หนาบานนายสุนทร 

หมูที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางไมนอยกวา 

80.00 ม. 

- 70,000.- 

 

- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

-๔๔- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

13. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ บริเวณปากทางเขาบาน

นายเฉียบ  จันทรทอง - คลองบาง

ปลากด หมูที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 80.00 ม. 

- 70,000.- 

 

- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

14. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนายเดือน  

ผองศิลป หมูท่ี 6 

 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 55.00 ม. 

- 50,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 

 

 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

-๔๕- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

15. โครงการขยายเขตไฟฟา บริเวณหนา

บานนายจักรพงษ ฆารวิพัฒน - หนา

บานนายสมควร  สบายวรรณ หมูที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 130.00 ม. 

- 100,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

16. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนายฉวี 

ผองศรี , หนาบานนายสันติ มโนรัตน  

, หนาบานนางแจม ทองคําสุข หมูที่ 7 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา  600.00 ม. 

- 600,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

17. โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะ หมูที่ 7 บริเวณบาน

นายอุบล  ทองเช้ือสาย - บานนาง

จุฑาภรณ คชาสินธุ  (ตลอดแนว) 

 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางประมาณ   

160.00 ม. 

- - 50,000.- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 

 

 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

-๔๖- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 
รับผิดชอบ 

18. โครงการขยายเขตไฟฟา บริเวณหนา

บานนายจักรพงษ ฆารวิพัฒน - หนา

บานนายสมควร  สบายวรรณ หมูที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 130.00 ม. 

- 100,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

19. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนายฉวี 

ผองศรี , หนาบานนายสันติ มโนรัตน  

, หนาบานนางแจม ทองคําสุข หมูที่ 7 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา  600.00 ม. 

- 600,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนา

ให อบจ.หรือ

สวนราชการ

อ่ืนเขา

ดําเนินการ) 

20. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า   

3 เฟลส   หมูที่ 8  (ตลอดแนว) 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

 

ระยะทางประมาณ  

400.00    ม. 

 

- - 300,000.- ประชาชนปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 

 

  
-๔๗- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 
 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

21. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนายบุญชู  

ศิริพัฒน หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา  80.00 ม. 

- 80,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

22. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนาย

ระเบียบ เที่ยงตรง , หนาบานนางสาย

ทอง กระจางแพทย หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา  600.00 ม. 

- 120,000.- 

 

- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

23. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนางราณี  

จันทรกระจาง หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 70.00 ม. 

- 70,000.-  ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

24. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนายสวย  

บุกเจียมอาจ - หนาบานนายยงยุทธ  

เรียนดารา หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 75.00 ม. 

- 70,000.- - ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

25. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณหนาบานนาง

สังเวียน - หลังบานนางแสวง  สืบ

มงคล หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 65.00 ม. 

- 70,000.- 

 

- ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

26. โครงการขยายเขตไฟฟา แสงสวาง

สาธารณะ บริเวณทางสาธารณะ - 

หนาบานนางแสวง  สืบมงคล หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

ระยะทางตลอดแนวไม

นอยกวา 160.00 ม. 

- 120,000.- 

 

 ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทาง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 

-๔๘- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

    

           ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาดานการศึกษา 

                            2.1 การสนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรมในชุมชน และการกีฬา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการทัศนศึกษาสูแหลงเรียนรู

นอกสถานที ่

เพ่ือสงเสริมใหเด็กได

เรียนรูจากแหลงเรียนรู

นอกสถานท่ี 

 

คณะผูบริหาร พนักงาน ครู 

และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานแค   

- 50,000.- - สงเสริมใหเด็กได

เรียนรูจากแหลงเรียนรู

นอกสถานท่ี 

สํานักงานปลัด 

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดเห็นถึงคุณคา

เกิดความภาคภูมิใจและ

เชื่อมั่นในตนเอง 

จัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน

ไดเห็นถึงคุณคาเกิดความ

ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

75,000.- 75,000.- 75,000.- เด็กและเยาวชนมี

ความภูมิใจและ

เชื่อมั่นในตนเอง 

 

สํานักงานปลัด 

-๔๙- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 

3. โครงการจดหมายขาว และเสียงไร

สายในชุมชนเพ่ือคนพิการ 

เพ่ือประสานงาน  และ

แจงขอมูลขาวสารแกผู

พิการ 

 

 

ผูพิการภายในตําบลบานแค 5,000.- 5,000.- 5,000.- สามารถประสานงาน  

และแจงขอมูล

ขาวสารแกผูพิการ 

 

สํานักงานปลัด 

-๕๐- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

4. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา         

(ม.1 – ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

การออกกําลังกาย 

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

บานแคมีสุขภาพแข็งแรง 

 

สํานักงานปลัด 

5. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณของ

เด็กปฐมวัย 

 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและ

สติปญญาเปนไปตาม

ศักยภาพ 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

อบต. บานแค  

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

ใชสื่ออุปกรณ

ประกอบการเรียนรูไดดี

ย่ิงขึ้น 

สํานักงานปลัด 

6. โครงการแขงขันกีฬา อบต. 

ตานยาเสพติด  สืบสานประเพณี

สงกรานตบานแคแหงเมืองกรุงเกา 

พระนครศรีอยุธยา   

 

เพ่ือสรางความสัมพันธ 

ความสามัคคีและการมี

สวนรวมของประชาชน

และหางไกลยาเสพติด 

 

ประชาชนภายในตําบล 

บานแค 

100,000.- - - ประชาชนมีความสัมพันธ

และสามัคค ีไมยุง

เก่ียวกับยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

 

 

 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

7. โครงการอาหารเสริม (นม)   เพ่ือใหเด็กไดทานนมและ 

อาหารเจริญเติบโตตามวัย 

 เด็กนักเรียนโรงเรียน 

วัดบานแค และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

 

300,000.- 300,000.- 300,000.- เด็กมีสุขภาพ

แข็งแรง 

เจริญเติบโตตามวัย 

 

 

สํานักงานปลัด 

8. โครงการอาหารกลางวันแก

นักเรียน และเด็กเล็ก 

 

เพ่ือใหนักเรียนที่ขาดแคลน

ทุนทรัพยไดมีอาหาร

รับประทาน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 

วัดบานแค และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

480,000.- 480,000.- 480,000.- เยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณที่

ไดรับสารอาหาร

ครบถวน 

 

 

สํานักงานปลัด 

9. โครงการแขงขันกีฬาอําเภอและ 

อบต.สัมพันธ อําเภอผักไห  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือสานสัมพันธความสามัคคี

ในองคกร 

บุคลากรภายในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

- 20,000.- 20,000.- มีความสามัคคีใน 

หมูคณะ 

 

 

สํานักงานปลัด 

-๕๑- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 

   

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

         2.2  การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการสงเสริมงานประเพณีแห

เทียนพรรษา 

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ประเพณีอันดีงามของ

ตําบลบานแค 

ประชาชนภายในตําบล 

บานแค 

200,000.- 200,000.- 200,000.- ประชาชนในตําบล

บานแคไดรวม

กิจกรรมวัน

เขาพรรษา 

สํานักงานปลัด 

2. โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา “๕ ธันวา

มหาราช”    

 

เพ่ือใหขาราชการ พอคา 

ประชาชนถวายความ

จงรักภักดี 

 

จัดใหมีพิธีถวายพระพรชัย

มงคล ภายในตําบลบานแค 

100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชนทุกหมู

เหลาไดตระหนัก

ถึงความสําคัญ 

สํานักงานปลัด 

3. โครงการวันแมแหงชาติ เพ่ือใหเด็ก แสดงความ เด็กแสดงความกตัญูตอ 100,000.- 100,000. 100,000.- เด็กมีความกตัญู สํานักงานปลัด 

-๕๒- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

 กตัญูตอมารดา และ

ราชการ พอคา ประชาชน

ถวายความจงรักภักดี 

มารดา  และประชาชนใน

ตําบลบานแครวมจัดพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล 

 

ตอมารดาแล

ประชาชนทุกหมู

เหลาตระหนักถึง

ความสําคัญ 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4. โครงการบรรพชาสามเณร 

(ภาคฤดูรอน) 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได

ศึกษาธรรมะในชวงเวลาปด

ภาคเรียน 

 

เด็กและเยาวชนในตําบล

บานแค จํานวน 30 คน 

45,000.- 45,000.- 45,000.- เด็กและเยาวชนไดสืบ

สานพระพุทธศาสนา 

สํานักงานปลัด 

 

5. โครงการสงเสริมงานประเพณีวัน

ลอยกระทง 

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรม 

 

ประชาชนและเยาวชนใน

ตําบลบานแค 

50,000.- 50,000.- 50,000.- อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมของไทย 

 

สํานักงานปลัด 

6. โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือเปนการสงเสริมและ ประชาชนในตําบล 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนในตําบลได สํานักงานปลัด 

-๕๓- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สงกรานตบานแค แหงเมืองกรุง

เกาพระนครศรีอยุธยา 

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

สงกรานตใหคงอยูสืบไป 

 

บานแค รวมงานประเพณีวัน

สงกรานต 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                  ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาดานการบริหารจัดการดานทองเท่ียว 

                               3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

-๕๔- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

1. โครงการถมดินปรับภูมิทัศน  

บริเวณหลังศาลาประชาคม 

 หมูที่ 1 

เพ่ือไมใหเปนสถานที่รกราง 

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง

กาย และประกอบกิจกรรม 

กวาง  10.00 ม. ยาว 20.00 

ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 

200.00 ลบ.ม. 

100,000 

 

- - ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย และ

ประกอบกิจกรรม 

สวนโยธา 

 

2. 

 

 

 

โครงการถมดินปรับภูมิทัศน  

หมูที่ 3  (บริเวณขางคลอง

ชลประทาน หมูที่ 3) 

เพ่ือไมใหเปนสถานที่รกราง 

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง

กาย และประกอบกิจกรรม 

กวางเฉลี่ย 20.00 ม. ยาว

เฉลี่ย 36.00 ม. ถมดินสูง

เฉลี่ย 1.80 ม. หรือมี

ปริมาตรดินไมนอยกวา 

1,296 ลบ.ม. 

260,000.- - - มีสถานที่ออกกําลัง

กายและไมใหมี

สถานที่รกราง 

สวนโยธา 

 

3. โครงการปรับภูมิทัศนสวนสุขภาพ  

พรอมอุปกรณออกกําลังกาย   

หมูที่ 4  

เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย และพักผอน 

 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 827.60  

ตร.ม.ปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 84.48 ลบ.ม. พรอม

กําแพงกันดิน 

- - 350,000.- ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย และ

พักผอน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือ

งบประมาณ

จากสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี

-๕๕- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

ไดรับ รับผิดชอบ 

4. 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณ

วัดบานแค หมูที่ 6 

เพ่ือใหมีสถานทีป่ระกอบ

กิจกรรมที่สะอาด  สวยงาม 

บริเวณวัดบานแค 

 หมูที่ 6 

- 100,000.- - ประชาชนมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมที่

สะอาด  สวยงาม 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ) 

 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานแค 

หมูที่ 6 

 

 

 

 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีสถานที่ถูก 

สุขลักษณะ ปลอดภัย นาอยู 

 

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บานแค หมูที่ 6 

 

- 100,000.- - เด็กเล็กมีสถานที่ถูก 

สุขลักษณะ 

ปลอดภัย นาอยู 

 

สวนโยธา 

 

 

 

 

 
 

 

-๕๖ 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

6. 

 

 

โครงการถมดินปรับภูมิทัศนที่

สาธารณะ  หมูที่ 8 (บริเวณบาน

นางทองสุก  ดวงศร)ี 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่

พักผอน 

 

 

กวาง 20.00 ม.ยาว 75.00 

ม. ถมดินสูงเฉลี่ย  1.20 ม.

ปริมาตรดินไมนอยกวา 

1,800.00 ลูกบาศกเมตร 

- - 360,000.- ประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจ 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ) 

 

7. โครงการถมดินปรับภูมทัศน

บริเวณสนามเด็กเลน หมูที่ 8 

เพ่ือไมใหเปนสถานที่รกราง 

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง

กาย และประกอบกิจกรรม 

กวาง 10.00  ยาว 15.00 

ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 1.50 ม.

หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 

255.00 ลบ.ม. พรอมลง

ลูกรัง กวาง 10.00 ม. ยาว 

15.00 ม.ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 

0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 22.00 ลบ.ม.  

 

250,000.- - - ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย และ

ประกอบกิจกรรม 

สวนโยธา 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4.  การพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

               4.1  สรางเสริมสุขภาพอนามัย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการปายประชาสัมพันธชื่อ

หมูบาน (ม. 1-8)  

เพ่ือชวยในการติดตอที่สะดวก

ในแตละหมูบาน 

กวาง 0.30 เมตร ยาว 

0.80  เมตร 

 

40,000.- - - ชวยในการติดตอที่

รวดเร็วในแตละหมูบาน 

สํานักงานปลัด 

2. โครงการติดต้ังปายรณรงค

ตอตานยาเสพติด (ม.1-8) 

เพ่ือรณรงคในการปองกัน

เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด 

 

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

หางไกลยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

3. โครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค (บริเวณขางศาลา

ประชาคม หมูที่ 1) 

เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมตางๆ  

ภายในหมูบาน 

กวาง 16.50 ม. ยาว 

23.50 ม. หนา 0.10 

ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม

นอยกวา 387.75  

- 235,000.- - ประชาชนไดมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมตางๆ  

ภายในหมูบาน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ. และ

-๕๗- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ตามสภาพพ้ืนที่ 

หนวยราชการ

อ่ืนมา

ดําเนินงาน) 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

4. โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ประชาชน ภายในตําบลบานแค 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ

เสริมจากการทํางาน 

 

ประชาชนภายในตําบล

บานแค 

 

- - 50,000.- ประชาชนมีอาชีพ

เสริมจากการ

ทํางาน 

 

สํานักงานปลัด 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนไหล

ทางเสนทางจราจร หมู 2 ตลอด

เสนทาง 

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ

ของประชาชนในการสัญจร 

 

ระยะทาง  3,000  ม. - 20,000.- - สามารถปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ของประชาชนใน

การสัญจร 

 

สวนโยธา 

6. โครงการพัฒนาระบบ และจัดต้ัง เพ่ือใชแจงขอมูลขาวสารแก ผูพิการภายในตําบล 5,000.- 5,000.- 5,000.- แจงขาวสารตาง ๆ สํานักงานปลัด 

-๕๘- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

ศูนยขอมูลคนพิการระดับตําบล ผูพิการ รวมทั้งใชเก็บขอมูล 

 

บานแค ใหผูพิการทราบ 

 

7. โครงการฝกอบรม อปพร. ตําบล

บานแค 

เพ่ือฝกอบรม อปพร. 

ภายในตําบลบานแค 

อปพร.ภายในตําบล 

บานแค  

80,000.- - - ฝกอบรม อปพร. 

ภายในตําบลบาน

แค 

สํานักงานปลัด 

8. โครงการอยูเวรตรวจตราเฝาระวัง

ในพ้ืนที่ตําบลบานแค 

เพ่ือดูแลปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย  ปญหาความไม

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

อยูเวรตรวจตราเฝาระวัง

ในพ้ืนที่ตําบลบานแค 

80,000.- - - ดูแลปองกันบรรเทา

สาธารณภัย  

ปญหาความไม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักงานปลัด 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

9. โครงการกอสรางลานกีฬา (คสล.)

ตอตานยาเสพติด  หมูที่ 2  

(บริเวณลาน SML) 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปมีสถานที่

ออกกําลังกาย  และ

ประกอบกิจกรรมตาง  ๆ

กวาง 35.00 ม.  ยาว 

45.00 ม. หนา 0.10 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอย

กวา 1,575.00  ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนที่ 

- - 680,000.- เด็ก เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปมีสถานที่

ออกกําลังกาย  และ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ) 

-๕๙- 
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10. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย

กลางแจง สําหรับประชาชน  หมูท่ี 

2 จํานวน 2 จุด 

 

 

เพ่ือใหประชาชนมีเคร่ือง

ออกกําลังกาย และมี

สุขภาพ พลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง 

 

จํานวน 2 จุด ประกอบดวย

จํานวน  8  เคร่ือง 

- อุปกรณออกกําลังแขน 

หนาอก 

- อุปกรณออกกําลังกาย

แบบดึงแขน หัวไหล 

- อุปกรณลูว่ิงเอนกประสงค 

-อุปกรณบริหารแขน เขา 

ลดหนาทองแบบถีบ 

-อุปกรณบริหารแขนลด

หนาทอง และนวดหลัง 

-อุปกรณบริหารขา ขอ

สะโพก 

- อุปกรณแกปวดเขา 

- 150,000.- - ประชาชนมีเคร่ืองออก

กําลังกาย และมีสุขภาพ 

พลานามัยท่ีสมบูรณ

แข็งแรง 

 

สํานักงานปลัด 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

11. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลนเด็ก เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี จํานวน  8  เคร่ือง - 150,000.- - เด็กและเยาวชนมีเคร่ือง สวนโยธา 

-๖๐- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

แบบไฟเบอร หมูท่ี 4 เคร่ืองเลนเพ่ือออกกําลังกาย 

 

 

เลนเพ่ือออกกําลังกาย 

 

 

 

12. โครงการติดตั้งกลอง CCTV 

ภายในตําบล หมูท่ี 1 - 8 

ตําบลบานแค 

เพ่ือปองกันอันตรายแก

ประชาชน และการลักทรัพย 

ทําลายทรัพยสิน ของ

ประชาชน 

กลอง CCTV ภายในตําบล  

หมูท่ี 1 - 8 ตําบลบานแค 

- 1,000,000.- - สามารถปองกัน

อันตรายแกประชาชน 

และการลักทรัพย 

ทําลายทรัพยสิน ของ

ประชาชน 

สวนโยธา 

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ) 

 

13. โครงการกอสรางหอกระจาย

ขาว หมูท่ี 5  (บริเวณศาลา

ประชาคม หมูท่ี 5) 

เพ่ือใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ 

ขนาดฐานกวาง 0.50 ม.  

ยาว 0.50 ม. สูง 15.00 ม. 

 

- 90,000.- - ประชาชนรับทราบ

ขอมูลขาวสารไดอยาง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 

สวนโยธา 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี

-๖๑- 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

ไดรับ รับผิดชอบ 

14. โครงการเทคอนกรีตเสริมพื้นลาน

เอนกประสงค พรอมวางทอระบายนํ้า 

และบอพักแบบมีฝาปด  จํานวน  

23 บอ (บริเวณศาลาประชาคม  

หมูท่ี 5) 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออก

กําลังกาย และมีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมตาง 

กวาง 38.00 ม. ยาว 48.00 ม. 

เทคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

วางทอระบายนํ้าขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. 

พรอมบอพักแบบมีฝาปด 

จํานวน 23 บอ ระยะทาง 

230.00 ม. 

180,000.- - - 

 

ประชาชนมีสถานที่ออก

กําลังกาย และมี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

สวนโยธา  

15. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง  หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใน

การออกกําลังกาย  

 

จํานวน  8  เครื่อง 

- อุปกรณออกกําลังแขน 

หนาอก 

- อุปกรณออกกําลังกายแบบดึง

แขน หัวไหล 

- อุปกรณลูว่ิงเอนกประสงค 

-อุปกรณบริหารแขน เขา 

ลดหนาทองแบบถีบ 

-อุปกรณบริหารแขนลดหนา

ทอง และนวดหลัง 

-อุปกรณบริหารขา ขอสะโพก 

- อุปกรณแกปวดเขา 

- - 110,000.- ประชาชนมีอุปกรณใน

การออกกําลังกาย  

สํานักงานปลัด 

16. โครงการจัดทําโครงเหล็กติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ หมูที่ 6  

เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตาง

ภายในตําบล และสวนราชการ

อ่ืน ๆ 

กวาง 2.40 ม. ยาว 7.50 ม. 

 

- 20,000.- - ประชาสัมพันธกิจกรรม

ตางภายในตําบล และ

สวนราชการอ่ืน ๆ 

สวนโยธา 
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-๖๒- 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

17. โครงการกอสรางลาน คสล. 

เอนกประสงค ม.6 (บริเวณคลอง

ชลประทาน หมูที่ 6) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลังกาย 

และมีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ 

กวาง 10.00 ม.ยาว 

22.00 ม. หนา 0.10 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอย

กวา 248.00  ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนที่  

         

- 

 

 

 

 

148,000.- 

 

 

 

 

- ประชาชนมีสถานที่ออก

กําลังกาย และมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

สวนโยธา 

18. โครงการสรางสวนสุขภาพ พรอม

ดาดคอนกรีต หมูที่ 7 บริเวณที่

สาธารณะประโยชนหนาที่ทําการ 

อบต.บานแค  

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่พักผอน  และ

ออกกําลังกาย  

กวาง 2.00  เมตร ยาว 

166.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ ไมนอยกวา 

332.00 ตร.ม. 

 

- - 1,000,000.- ประชาชนมีสถานที่

พักผอน  และออกกําลัง

กาย 

สวนโยธา

(ประสาน

แผนพัฒนาให 

อบจ.หรือสวน

ราชการอ่ืน

ดําเนินการ) 

 

19. โครงการกอสรางศาลาพักรอนริมทาง 

ม.7 (บริเวณถนนสายผักไห-ปาโมก)  

เพื่อใหประชาชน

พักผอนระหวาง

เดินทาง หรือรอรถ

โดยสารประจําทาง 

จํานวน  1 หลัง - 150,000.- - ประชาชนมีสถานที่

พักผอนระหวางเดินทาง 

สวนโยธา 
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20. โครงการปรับปรุงภายในสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

เพื่อใหประชาชนติดตอ

สวนราชการไดสะดวก 

รวดเร็วมากข้ึน 

ประกอบดวย พารทิชั่น 

(Partition)   ฯลฯ 

- 100,000.- - ประชาชนสามารถติดตอ

สวนราชการไดสะดวก 

รวดเร็วมากข้ึน 

สวนโยธา 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

21. โครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค หมูที่ 7  (บริเวณบาน

นายวิรัตน  พิมพสุวรรณ) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

สถานที่ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

 

ชวงท่ี 1 กวาง 9.00 เมตร  

ยาว 11.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา 99.00 ตร.ม.  ชวงท่ี 

2  กวาง 8.90  เมตร  ยาว 

10.80 เมตร หนา 0.10 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

96.12 ตร.ม.  

          พรอมลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี 

- - 117,000.- ประชาชนไดมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมตางๆ 

สวนโยธา 

22. โครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค หมูที่ 7 (บริเวณ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

สถานที่ประกอบกิจกรรม

กวาง 9.50 เมตร  ยาว 

16.50 เมตร หนา 0.10 

- - 94,000.- ประชาชนไดมีสถานที่

ประกอบกิจกรรมตางๆ 

สวนโยธา 

-๖๓- 
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ขางศาลาประชาคม หมูที่ 7) ตาง ๆ 

 

เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม

นอยกวา 156.75 ตร.ม.

พรอมลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี 

23. โครงการกอสรางศาลาพักรอนริม

ทาง หมูที่ 2 (บริเวณถนนปาโมก-

สุพรรณบุรี) 

  

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานที่พัก ระหวางการ

เดินทาง หรือรอรถ

โดยสารประจําทาง 

จํานวน 1 หลัง  

(รายละเอียดแบบแปลน

และประมาณการราคาของ

สวนโยธา อบต.บานแค) 

- 100,000.- - ประชาชนมีสถานที่พัก 

ระหวางการเดินทาง หรือ

รอรถโดยสารประจําทาง 

สวนโยธา 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

24. โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

909 ครัวเรือน 51,000.- 51,000.- 51,000.- ประชาชนปลอดภัย

จากโรคไขเลือดออก 

 

สํานักงานปลัด 

25. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 

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

จากโรคพิษสุนัขบา 

 

สํานักงานปลัด 

26. โครงการพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน ม.1-ม.8 

เพ่ือใหประชาชนไดจัดทํา

โครงการเพ่ือหมูบาน 

หมูที่ 1 - 8 80,000.- 80,000.- 80,000.- หมูบานไดดําเนินการ

จัดทํากิจกรรม

รวมกัน 

 

สํานักงานปลัด 

-๖๔- 
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27. โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไท

องคราชัน 84 พรรษา 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

 

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

ผูดอยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

28. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

โรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจ 

เตานม 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับ

ความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 

หมูที่ 1 – 8 

จํานวน 120 คน 

21,000 21,000 21,000 ประชาชนมีความรู

เพ่ิมขึ้นในการตรวจ

มะเร็ง 

 

สํานักงานปลัด 

(ตามโครงการ

ใน สปสช.) 

-๖๕- 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

29. โครงการอบรมพัฒนางานเลีย้งลูก

ดวยนมแม 

เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ 

ของการฝากต้ังครรภและการ

เลี้ยงลูก 

หญิงต้ังครรภและหญิง

หลังคลอด 50 คน 

70,000.- 70,000.- 70.000.- หญิงต้ังครรภมี

ความรู มีทักษะ 

ดานฝากครรภและ

การเลี้ยงลูกเพ่ิมขึ้น 

สํานักงานปลัด 

(ตามโครงการ

ใน สปสช.) 

30. โครงการอบรมงานคุมครองผูบริโภค เพ่ือใหความรูแกประชาชนใน

การอบรมงานคุมครอง

ผูบริโภค 

ผูนําชุมชน 

ผูประกอบการ  และ

ประชาชน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- ผูบริโภคไดรับความ

ปลอดภัยจากการ

บริโภคอาหาร 

สํานักงานปลัด 

(ตามโครงการ

ใน สปสช.) 

31. โครงการคัดกรองผูปวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง 

เพ่ือใหประชาชนมีความรูใน

การปองกันและควบคุมโรค 

ประมาณ 500 คน 55,500.- 55,500.- 55,500.- ประชาชนมีความรู

ในการปองกันและ

ควบคุมโรค 

สํานักงานปลัด 

(ตามโครงการ

ใน สปสช.) 

32. โครงการชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนารายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลบานแค 

เพ่ือพัฒนารายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลบานแคให

เพ่ิมมากขึ้น 

ภายในพ้ืนที่ตําบล 

บานแค 

2,700.- 2,700.- 2,700.- สามารถพัฒนา

รายไดขององคการ

บริหารสวนตําบล

บานแคใหเพ่ิมมาก

ขึ้น 

สวนการคลัง 

33. โครงการดูแลหวงใยใสใจผูสูงอายุ

อยางย่ังยืน 

เพ่ือใหผูสูงอายุภายในตําบล

บานแคมีสุขภาพ พลานามัยที่

ผูสูงอายุภายในตําบล

บานแค 

50,000.- - - ผูสูงอายุภายใน

ตําบลบานแคมี

สํานักงานปลัด 
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สมบูรณ แข็งแรง สุขภาพ พลานามัยที่

สมบูรณ แข็งแรง 

-๖๖- 
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

34. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูปวยเอดส  

เพ่ือจายเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูปวยเอดส 

เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูปวยเอดส 

70,000.- 70,000.- 70.000.- จายเบี้ยผูสูงอายุ    

ผูพิการ  และผูปวย

เอดส 

 

สํานักงานปลัด 
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สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรที่ 5. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

                                     5.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการขุดลอกคลองตาสน   

และกําจัดวัชพืชเพ่ือเปดทางนํ้า  

หมูท่ี 4  (บริเวณศาลากลางหมูบาน 

หมูท่ี 4) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

อุปโภคและใชในการเกษตร

และประมง 

สภาพเดิม  ปากคลองกวางเฉล่ีย 

5.00 ม.  กนคลองกวางเฉล่ีย 3.00 

ม. ลึกเฉล่ีย 1. 50 ม. ระยะทาง 

300.00 ม. ความตองการ ปาก

คลองกวางเฉล่ีย 5.00 ม.  กนคลอง

กวางเฉล่ีย 4.00 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 

ม. ระยะทาง 300.00 ม. 

- - 100,000.- ประชาชนมีนํ้าอุปโภค

และใชในการเกษตร

และประมง 

 

สวนโยธา 

2. โครงการขุดลอกเพ่ือเปดทางนํ้า 

และกําจัดวัชพืช คลองตาแรม 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

อุปโภคและใชในการเกษตร 

สภาพเดิม ปากคลองกวางเฉล่ีย 

3.00 ม. กนคลองกวางเฉล่ีย 2.50 

ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม.ระยะทาง 

30.00 ม. ความตองการ ปากคลอง

กวางเฉล่ีย 3.00 ม. กนคลองกวาง

เฉล่ีย 1.50 ม. ลึกเฉล่ีย 2.50 ม.

ระยะทาง 30.00 ม. 

- 100,000.- 

 

- ประชาชนมีนํ้าอุปโภค

และใชในการเกษตร 

 

สวนโยธา 

3. 

 

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช

คลองตาซัน  หมูท่ี  3 

เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

คลองกวางเฉล่ีย 15.00 ม. 

ระยะทางเฉล่ีย  1,200  ม. 
- 150,000.- - นํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

สวนโยธา 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

การเกษตรและประมง 

 

การเกษตรและประมง 

4. โครงการคลองสวย  นํ้าใส  ใสใจ

สิ่งแวดลอม  คลองลาดเคา 

เพ่ือรักษาสภาพลําคลองให

สะอาด ปราศจากวัชพืช 

กวางเฉล่ีย 15.00 ม. 

ระยะทางเฉล่ีย 1,100 ม. 
50,000.- - - รักษาสภาพลําคลอง

ใหสะอาด ปราศจาก

วัชพืช 

สวนโยธา 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

5. 

 

โครงการขุดลอกคลองเพ่ือเปดทางนํ้า  

บริเวณคลองบางปลากด  

หมูที่ 1-8 

เพ่ือเปดทางนํ้า และขุดลอก

คูคลองมิใหต่ืนเขิน โดยการ

กําจัดวัชพืชในแมนํ้า  ลํา

คลอง มิใหขวางทางนํ้า 

กวางเฉลี่ย  15.00   ม. 

ระยะทางเฉลี่ย  

3,000.00  ม. 

- 500,000.- - เปดทางนํ้า และขุด

ลอกคูคลองมิใหต่ืนเขิน 

โดยการกําจัดวัชพืชใน

แมนํ้า  ลําคลอง มิให

ขวางทางนํ้า 

สวนโยธา 

(ประสานแผน

ให อบจ.หรือ

หนวยงานอ่ืน 

6. โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช

คลองลาดเคา  หมูที ่ 2 

เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรและประมง 

 

กวางเฉลี่ย 15.00 ม. 

ระยะทางเฉลี่ย 1,100  ม. 

- 90,000.- - นํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรและประมง 

สวนโยธา 

7. โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช

คลองบอยืม  หมูที ่4-8 

เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรและประมง 

กวางเฉลี่ย 7.00 ม. 

ระยะทางเฉลี่ย 2,300  ม. 

- 150,000.- - นํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรและประมง 

สวนโยธา 

-๖๗- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

  

 

8. โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช

คลองสองซาย  หมูที ่7 

เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรและประมง 

กวางเฉลี่ย 10.00 ม. 

ระยะทางเฉลี่ย 3,000  ม. 

 

- 85,000.- - นํ้าไหลไดสะดวกและ

ใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตรและประมง 

สวนโยธา 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรท่ี 6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

                                      6.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ประชาชนภายในตําบลบานแค 

เพ่ือใหประชาชนไดรับการ

อมรมมีความรูในการ

ประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

 

 ประชาชนภายในตําบล

บานแค 

- 50,000.- 50,000.- ประชาชนไดรับ

ความรูดานการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

-๖๘- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

2. โครงการจัดการบริหารศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล

ไดรับขอมูลทางการเกษตร 

 

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

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 

 

สํานักงานปลัด 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการ

บริการศูนย 

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

ไดรับขอมูลทาง

การเกษตร 

 

สํานักงานปลัด 

4. โครงการอบรมจัดทําปุยชีวภาพ เพ่ือเปนการลดตนทุนใน

การใชสารเคม ี

 

ประชาชนในเขตตําบล 

บานแค หมูที่ 1- 8 

- 40,000.- 40,000.- ลดตนทุนในการใช

สารเคม ี

สํานักงานปลัด 

 
สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

5. โครงการจัดทําแปลงสาธิตการผลิต

เมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรตําบล

บานแค 

 

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

เมล็ดพันธุขาวที่ดีปลูก 

สํานักงานปลัด 

-๖๙- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุมสตรี

ตําบลบานแค 

เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรีตําบล

บานแค 

 

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

สตรีตําบลบานแค 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                ยุทธศาสตรท่ี 7. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

                                    7.1 การสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการของทองถ่ิน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี

-๗๐- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

ไดรับ รับผิดชอบ 

1. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ เพ่ือความสะดวกของ

ประชาชนในการติดตอ

ราชการ 

หมูที่ 1 - 8 35,000.- 35,000.- 35,000.- ประชาชนมีความ

สะดวกในการติดตอ

ราชการ 

 

สํานักงานปลดั 

 

2. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาสามป 

  

เพ่ือรับฟงปญหาและความ

ตองการของประชาชนมา

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

หมูที่ 1-8 30,000.- 30,000.- 30,000.- สามารถรับฟงปญหา

และความตองการ

ของประชาชนมา

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

 

สํานักงานปลัด 

 

3. โครงการเสริมสรางความรูเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม

และการมีประชาธิปไตย 

จํานวน 50 คน - 10,000.- - ประชาชนในตําบลมี

สวนรวมในการทํางาน 

 

สํานักงานปลัด 

 

-๗๑- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

         สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

4. โครงการผูวาพบผูบริหารทองถิ่น

รวมสรางสรรค อยุธยา 

เพ่ือใหมีการบริหารงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

 

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

รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 

5. อุดหนุนโครงการจัดงานวันสถาปนา

กรุงศรีอยุธยา 

เพ่ือใหมีการระลึกถึงการ

สถาปนา 

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

สถาปนากรุงศรี

อยุธยา 

 

สํานักงานปลัด 

6. อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ตามนโยบาย 

อําเภอ จังหวัด และรัฐบาล 

 

เพ่ือใหมีการบริหารงานท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

จํานวน  6  คร้ัง 150,000.- 150,000.- 150,000.- มีการบริหารงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 

7. อุดหนุนการจัดงานยอยศย่ิงฟา

อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด 

เพ่ือเชิดชูวีรกษัตริย 

 วีรกษัตรี รวมถึงบรรพบุรุษ

ของกรุงศรีอยุธยา 

 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000.- 20,000.- 20,000.- เชิดชูวีรกษัตริย 

 วีรกษัตรี รวมถึง

บรรพบุรุษของกรุง

ศรีอยุธยา 

 

สํานักงานปลัด 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

8. อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการ

จัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับอําเภอ 

เพ่ือใหมีศูนยขอมูลขาวสาร

การจัดซ้ือจัดจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

ระดับอําเภอ 

 ภายในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภายในอําเภอผักไห 

จํานวน 10 แหง 

30,000.- - - มีศูนยขอมูลขาวสาร

การจัดซ้ือจัดจาง

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในระดับ

อําเภอ 

 

สํานักงานปลัด 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

9. โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 

“ตามหาสาวงามวิไล” 

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

การประกวดสาวงามวิไล ให

เปนที่รูจักแพรหลายยัง

ประชาชนทั่วไป 

สงเสริมการทองเที่ยว 

“ตามหาสาวงามวิไล” 

40,000.- - - เผยแพรประชาสัมพันธ

การประกวดสาวงาม

วิไล ใหเปนที่รูจัก

แพรหลายยังประชาชน

ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

10. โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงจุดตรวจ

รวมบริการประชาชนเพ่ือ

ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ทางถนน (เทศกาลสงกรานต) 

 

เพ่ือใหบริการแกผูสัญจรไป

มาในชวงเทศกาลสงกรานต 

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

ในชวงเทศกาล

สงกรานต 

สํานักงานปลัด 

-๗๒- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

11. โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงจุดตรวจ

รวมบริการประชาชนเพ่ือ

ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ทางถนน (เทศกาลวันปใหม) 

 

เพ่ือใหบริการแกผูสัญจรไป

มาในชวงเทศกาลวันปใหม 

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

ในชวงเทศกาลวันป

ใหม 

สํานักงานปลัด 

-๗๓- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                 7. 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญ

ของชาติเพ่ือเสริมสรางความ

สมานฉันท และโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ อบต. 

เพ่ือสรางจิตสํานึกในการ

ปกปองเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

พนักงาน / ลูกจาง  / เจาหนาที ่

คณะผูบริหาร/สมาชิก 

อบต.พนักงาน/ ลูกจาง/

ผูนําชุมชน 

 

200,000.- 200,000.- 200,000.- สรางจิตสํานึกในการ

ปกปองเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยและ

พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรพนักงาน / 

ลูกจาง  / เจาหนาที ่

 

สํานักงานปลัด 

2. สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือใหพนักงาน / ลูกจาง  / 

เจาหนาที่ มีโอกาสศึกษาตอ 

คณะผูบริหาร/สมาชิก 

อบต.พนักงาน/ ลูกจาง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- เพ่ิมพูนความรูแก

เจาหนาที่และ

บุคลากรใหมีประสิทธิ

เพ่ิมขึ้น 

 

สํานักงานปลัด 

-๗๔- 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

                 7. 3 การบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1. จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก เพ่ือใชสําหรับพิมพงาน 

เอกสาร ใหสะดวก รวดเร็ว 
 

จํานวน  1  เครื่อง  12,000.- - - สามารถพิมพงาน เอกสาร 

ใหสะดวก รวดเร็ว 

 

 

สวนโยธา 

 

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 

สําหรับงานประมวลผล 

เพ่ือใชจัดพิมพเอกสาร งาน

เขียนแบบ งานประมวลผล

สวนโยธา 

จํานวน 1 เครื่อง 32,000.- - - สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

รวดเร็วมากขึ้น 

 

สวนโยธา 

 

3. 

 

 

จัดซื้อกลองระดับ เพ่ือใชวัดระดับโครงการ

กอสราง อาทิ กอสรางถนน  

ขุดลอกลําคลอง 

จํานวน 1 ชุด 34,000.- - - ใชวัดระดับโครงการ

กอสราง อาทิ กอสราง

ถนน ขุดลอกลําคลอง 

 

สวนโยธา 

 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 

4. ตูบานเลื่อนกระจกเตี้ย เพ่ือใชจัดเก็บแฟมขอมูล 

ตาง ๆ แฟมเอกสาร 

จํานวน 1 ตู   

กวางไมนอยกวา  

88  ซม. สูงไมนอยกวา 

88  ซม.   

4,000.- - - สามารถใชจัดเก็บ

แฟมขอมูลตาง ๆ แฟม

เอกสาร 

 

สวนการคลัง 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

5. เกาอ้ีทํางาน 

ระดับ 1-2 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การทํางาน 

 

จํานวน 2 ตัว  - 3,000.- - สามารถอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

 

สํานักงานปลัด 

6. เกาอ้ีทํางาน 

ระดับ 3-6 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การทํางาน 

 

จํานวน  4  ตัว 5,000.- - - สามารถอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

สํานักงานปลัด 

สวนการคลัง 

7. เกาอ้ีสํานักงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การทํางาน 

 

จํานวน  2  ตัว 6,000.- - - สามารถอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

สํานักงานปลัด 

สวนการคลัง 

-๗๕- 
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8. ตูเหล็ก 2 บาน   เพ่ือใชจัดเก็บแฟมขอมูล 

ตาง ๆ แฟมเอกสาร 

จํานวน  4  ตู  

กวางไมนอยกวา  91 ซม.   

สูงไมนอยกวา  182 ซม.    

15,000.- - - สามารถจัดเก็บ

แฟมขอมูล 

ตาง ๆ แฟมเอกสาร 

สวนการคลัง 

สวนโยธา 

สํานักงานปลัด 

 

9. จัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร เพ่ือใชถายเอกสารของ

สํานักงาน หรืองานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

จํานวน 1 เคร่ือง - 100,000.- - สามารถถายเอกสาร

ของสํานักงาน หรืองาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานปลัด 

10. จัดซ้ือโตะประชุม เพ่ือใชในการประชุมของ

ผูนํากลุม ประชาชน คณะ

ผูบริหาร เจาหนาท่ี และ

สวนราชการตาง ๆ 

 

จํานวน 2 ชุด - 10,000.- - สามารถใชในการ

ประชุมของผูนํากลุม 

ประชาชน คณะ

ผูบริหาร เจาหนาท่ี 

และสวนราชการตาง  ๆ

สํานักงานปลดั 

 

สวนที ่5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

11. จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปเจคเตอร 

 

 

เพ่ือใชจัดกิจกรรมภายใน

องคกรในการจัดอบรม 

หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ 

จํานวน  1  เคร่ือง - - 40,000.- สามารถนําเสนอการจัด

กิจกรรมภายในองคกรใน

การจัดอบรม หรือจัด

กิจกรรมตาง  ๆ

 

สํานักงานปลัด 

-๗๖- 
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12. จัดซ้ือเกาอ้ีประชุม เพ่ือใชในการประชุมของ

ผูนํากลุม ประชาชน คณะ

ผูบริหาร เจาหนาท่ี และ

สวนราชการตาง ๆ 

 

จํานวน 30 ตัว - 50,000.- - สามารถใชในการประชุม

ของผูนํากลุม ประชาชน 

คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี 

และสวนราชการตาง  ๆ

สํานักงานปลัด 

13. จัดซ้ือจอรับภาพ เพ่ือใชจัดกิจกรรมภายใน

องคกรในการจัดอบรม 

หรือจัดกิจกรรมตาง  ๆ

จํานวน 1 จอ - 10,000.- - สามารถนําเสนอการจัด

กิจกรรมภายในองคกรใน

การจัดอบรม หรือจัด

กิจกรรมตาง  ๆ

 

สํานักงานปลัด 

14. จัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 7-9 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการทํางาน 

 

จํานวน 1 ตัว - 10,000.- - สามารถอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

 

สํานักงานปลัด 

15. จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ระดับ 7-9 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการทํางาน 

 

จํานวน 1 ตัว - 5,000.- - สามารถอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

 

สํานักงานปลัด 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

-๗๗- 
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16. เคร่ืองบันทึกขอมูลแบบพกพา 

 

 

เพ่ือใชอํานวยความสะดวก

ในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

จํานวน  1 เคร่ือง  25,000.- - - สามารถอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพ 

 

สวนการคลัง 

17. จัดซ้ือกลองวีดีโอ เพ่ือใชถายกิจกรรมตาง ๆ

ภายในองคกร 

จํานวน 1 เคร่ือง - 30,000.- - ใชถายกิจกรรมตาง ๆ

ภายในองคกร 

 

สํานักงานปลัด 

18. จัดซื้อตูนํ้ารอน-นํ้าเย็น เพ่ือจัดหานํ้าด่ืมสําหรับ

บริการประชาชนผูมาติดตอ

ราชการ 

จํานวน 1 ตู - 5,900.- - จัดหานํ้าด่ืมสําหรับ

บริการประชาชนผูมา

ติดตอราชการ 

สํานักงานปลัด 

19. จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือใชสําหรับกําเนิดไฟฟา

ในชวงเกิดสาธารณภัย

ภายในตําบล 

จํานวน 1 เครื่อง - 50,000.- - ใชสําหรับกําเนิดไฟฟา

ในชวงเกิดสาธารณภัย

ภายในตําบล 

สวนโยธา 

20. จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง

แบบเอนกประสงค 

เพ่ือใชสําหรับปองกันและ

บรรเทาเหตุสาธารณภัย

ใหแกประชาชน 

จํานวน 1 คัน  

 

- 2,000,000.- - ใชสําหรับปองกันและ

บรรเทาเหตุสาธารณ

ภัยใหแกประชาชน 

สํานักงานปลัด 

21. ติดต้ังมานปรับแสงภายในอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลบานแค 

เพ่ือปองกันแสงแดด และ

ความรอนเขาสูภายใน

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานแค 

ภายในอาคารสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบล

บานแค 

- 50,000.- - ปองกันแสงแดด และ

ความรอนเขาสูภายใน

สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบล 

บานแค 

สํานักงานปลัด 

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

-๗๘- 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

22. จัดซ้ือเตนทผาใบโครงเหล็กทรงโคง   

(จํานวน 3  หลัง) 

 

เพ่ือใชในกิจการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยภายใน

ตําบลบานแค 

    1) เตนทผาใบโครงเหล็ก  

ทรงโคงสีขาว ขนาด  5 x 8 

เมตร  เสาเหล็กสูง 3 เมตร   

    2)  เสาเปนเหล็กแปป 

ประปา  ขนาดไมนอยกวา  

       1 ¼
”
  S    

3)  จ่ัว  เปนเหล็กแปป 

ประปา ขนาดไมนอยกวา             

      1” ปลายเรียบ 

 4)  คานเปนเหล็กแปป 

ประปา          1 ¼
”
   S    

5)  ผาใบกันนํ้า เกรด  A  

กันเชื้อรา 80%   (เบอร 

P9000) 

 

95,000.- - - สามารถใชในกิจการ

ปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัยภายในตําบลบานแค 

สวนโยธา 
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23. จัดซ้ือเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงชนิด 

หาบหาม 

เพ่ือใชแบงสวนราชการ

ภายในองคการบริหารสวน

ตําบลบานแคใหมีความ

สะดวกแกประชาชนในการ

ติดตอสวนราชการ 

จํานวน ๑ เคร่ือง - 550,000.- - แบงสวนราชการ

ภายในองคการบริหาร

สวนตําบลบานแคใหมี

ความสะดวกแก

ประชาชนในการติดตอ

สวนราชการ 

สํานักงานปลัด 

 

 
-๗๙- 
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-๘๑- 
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