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ค าน า 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย  และท้องถิ่นต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้านทั้งภายนอก  และภายใน จังหวัดสมุทรสงครามเป็น
จังหวัดหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบ  ประกอบกับขณะนี้ความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว  ธุรกิจ ที่พัก เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หรือแม้แต่การก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจโลก  ความก้าวหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ 
  องค์การบริหารส่วน ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจกรรมภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนต าบล ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ ในเขตต าบลบาง
ช้างตามกฎหมายที่ก าหนด  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยยึดกรอบแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
และของจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล โดยผ่านการพิจารณาภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนประกอบไปด้วย  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาคมท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลบางช้าง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทาง
ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ขององค์การบริหารส่วน ต าบลบางช้าง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งจักได้ใช้เป็นเครื่องมือก าหนด
ทิศทางการพัฒนา ท้องถิ่นในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ตลอดทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนข้างหน้า ต่อไป 

      
       องค์การบริหารสว่นต าบลบางชา้ง  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา สมุทรสงคราม 

 

 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลฐาน หน้า 
      1.1 ด้านกายภาพ 1-2 

1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 2-5 
1.3 ประชากร 6-7 
1.4 สภาพสังคม 8 
1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 8-9 
1.6 ระบบเศรษฐกิจ 9-10 
1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  10 
1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 11 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  12-21 
2.2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  22-28 
2.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 29-30 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ  
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  31-33 
3.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01) 34-35 
3.3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)  

      ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  36-51 
      ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

52-62 

      ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านความมั่นคง การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม  63-64 
      ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  65-66 
      ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  67 
      ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี  68-71 
      โครงการที่เกินศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางช้าง  (แบบ ผ.02/1) 72-75 
       บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง  (แบบ ผ.03) 76 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง |  1 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
…………………………………………………...... 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของต าบลบางช้าง 

 

(มีเนื้อที่ประมาณ 4.39 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,745 ไร่) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่างจากอ าเภอ
อัมพวา ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยได้รับการยกฐานะ เม่ือวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 1 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบางพรหม อ าเภอบางคนท ี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลคลองเขิน ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง 

ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลอัมพวา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ต าบลบางช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่วพื้นที่ท าให้เหมาะแก่การเกษตร  
เนื่องจากมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ อากาศเย็นสบายดีฤดูหนาวไม่หนาวจัด  
ส่วนในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนเกินไป 
1.4 ลักษณะของดิน  
พื้นที่ต าบลบางช้าง มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ซึ่งเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าสวน
มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาณาเขต ดังนี้  
 

ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองลัดตาโชต ิ 70 264 250 514 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางจาก 83 134 154 288 
หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก 168 181 208 389 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสวนหลวง 116 118 173 291 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองสวนหลวง 179 236 245 481 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดาวดึงษ ์ 238 271 312 583 
หมู่ที่ 7 บ้านวัดปากง่าม 161 375 428 803 
หมู่ที่ 8 บ้านวัดลังกา 139 199 196 395 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองวัดจุฬามณ ี 429 559 589 1,148 

ต าบลบางช้าง 1,683 2,337 2,555 4,892 
 
2.2 การเลือกตั้ง 

วันเลือกตั้ง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จ านวน 1 เขตเลือกตั้ง(หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9) ต าบลบางช้าง 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ทั้งหมด 3,674 คน 
นายอรุณ  ชูอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง  
วาระการด ารงต าแหน่ง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จ านวน 9 เขตเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ทั้งหมด 3,659 คน 
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เขตเลือกตั้งที่ 1 
นายชลอ มีคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 1 
นายวีระ  ทับทิมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 1 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
นายจารึก  เพียรสุขประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 2 
นายสุขเกษม  ศุกระเศรณี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 2 
เขตเลือกตั้งที่ 3 
นายศาสตราวุธ  ครุธทะยาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 3 
นายประพัฒน์  ปิ่นเนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 3 
เขตเลือกตั้งที่ 4 
นายวสันต์  สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 4 
นายช านาญ  ภู่สกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 4 
เขตเลือกตั้งที่ 5 
นายไพโรจน์  นาคแคล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 5 
นายสมพงษ์  คล้ายอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 5 
เขตเลือกตั้งที่ 6 
นายวิศาล  เกิดปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 6 
นายถาวร  ฉิมพาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 6 
เขตเลือกตั้งที่ 7 
นายธรรมรัตน์  มีประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 7 
นายประสิทธิ์  เอมโกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 7 
เขตเลือกตั้งที่ 8 
นายณัฐนนท์  เณรผึ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8 
นายวินัย  แทนศรราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8 
เขตเลือกตั้งที่ 9 
นายวรพล  สุดสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 9 
นายบุญเลิศ  เชยวิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 9 
 

วันเลือกตั้ง วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2551 จ านวน 1 เขตเลือกตั้ง(หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9) ต าบลบางช้าง 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ทั้งหมด 3,634 คน 
นายอรุณ  ชูอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง  
วาระการด ารงต าแหน่ง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จ านวน 9 เขตเลือกตั้งจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ท้ังหมด 3,623 คน  
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เขตเลือกตั้งที่ 1 
นายชลอ มีคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 1 
นายวีระ  ทับทิมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 1 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
นายจารึก  เพียรสุขประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 2 
นายนิกูล  ค ากลั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 2 
เขตเลือกตั้งที่ 3 
นายศาสตราวุธ  ครุธทะยาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 3 
นายประพัฒน์  ปิ่นเนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 3 
เขตเลือกตั้งที่ 4 
นายวสันต์  สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 4 
นายช านาญ  ภู่สกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 4 
เขตเลือกตั้งที่ 5 
นายสมพงษ์  คล้ายอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 5 
นายธรรมรัตน์  คงกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 5 
เขตเลือกตั้งที่ 6 
นายถาวร  ฉิมพาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 6 
นายวิศาล  เกิดปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 6 
เขตเลือกตั้งที่ 7 
นายธรรมรัตน์  มีประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 7 
นายกฤษดา เพ็ญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 7 
เขตเลือกตั้งที่ 8 
นายณัฐนนท์  เณรผึ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8 
นายวินัย  แทนศรราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8 
เขตเลือกตั้งที่ 9 
นายวรพล  สุดสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 9 
นายบุญเลิศ  เชยวิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 9 
          

วันเลือกตั้ง วันที่ 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 จ านวน 1 เขตเลือกตั้ง(หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9) ต าบลบางช้าง 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ทั้งหมด 3,980 คน 
นายช านาญ  ภู่สกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง  
วาระการด ารงต าแหน่ง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 6  ตุลาคม พ.ศ. 2559 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จ านวน 9 เขตเลือกตั้งจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ท้ังหมด 3,650 คน 
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เขตเลือกตั้งที่ 1 
นายชลอ มีคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 1 
นายวีระ  ทับทิมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 1 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
นายวนิช  ฤทธิ์สกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 2 
นายสมาน  แดงวิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 2 
เขตเลือกตั้งที่ 3 
นางสาวบุษบงก์  พงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 3 
นางรัชนี  กล่อมเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 3 
เขตเลือกตั้งที่ 4 
นายส าราญ  โสมนัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 4 
นายวสันต์  สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 4 
เขตเลือกตั้งที่ 5 
นายนริศร  ศรีสังวาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 5 
นายไพโรจน์  นาคแคล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 5 
เขตเลือกตั้งที่ 6 
นายถาวร  ฉิมพาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 6 
นางนันทิยา  ทองอ าพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 6 
เขตเลือกตั้งที่ 7 
นายธรรมรัตน์  มีประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 7 
นายประสิทธิ์  เอมโกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 7 
เขตเลือกตั้งที่ 8 
นายคล้อย  สกุลนุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8 
นายณัฐนนท์  เณรผึ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8 
เขตเลือกตั้งที่ 9 
นายวรพล  สุดสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 9 
นางหลาน  ไชยโชค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 9 
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3.ประชากร 
 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ช้อมูลปี 2562 

ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองลัดตาโชต ิ 70 264 250 514 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางจาก 83 134 154 288 
หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก 168 181 208 389 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสวนหลวง 116 118 173 291 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองสวนหลวง 179 236 245 481 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดาวดึงษ ์ 238 271 312 583 
หมู่ที่ 7 บ้านวัดปากง่าม 161 375 428 803 
หมู่ที่ 8 บ้านวัดลังกา 139 199 196 395 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองวัดจุฬามณ ี 429 559 589 1,148 

ต าบลบางช้าง 1,683 2,337 2,555 4,892 
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส านักทะเบียนอ าเภออัมพวา 

 

 
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส านักทะเบียนอ าเภออัมพวา 
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ข้อมูลปี 2549 
ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองลัดตาโชต ิ 67 263 245 508 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางจาก 83 137 155 292 
หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก 163 191 206 397 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสวนหลวง 115 121 170 291 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองสวนหลวง 171 235 247 482 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดาวดึงษ ์ 230 256 299 555 
หมู่ที่ 7 บ้านวัดปากง่าม 252 371 424 795 
หมู่ที่ 8 บ้านวัดลังกา 137 198 196 394 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองวัดจุฬามณ ี 324 560 582 1,142 

ต าบลบางช้าง 1,542 2,332 2,524 4,856 
 ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ส านักทะเบียนอ าเภออัมพวา 
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4.สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   1 แห่ง 
ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จ านวน  1 แห่ง  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน                  จ านวน            7         จุด 
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ดีและมีฐานะปานกลางสามารถส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับ                                
มัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา,และอุดมศึกษาได้ 

 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  9 แห่ง  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100  

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

ทางบก 
          การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล และ อ าเภอเป็นถนน 
          การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บ้านและต าบลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางและถนนลูกรัง 
          ทางน้ า 
          การคมนาคมทางน้ า มีแม่น้ าแม่กลอง คลองอัมพวา คลองดาวดึงษ์ คลองบางจาก คลองสวนหลวง 
          คลองโคก คลองลัดดาโชติ คลองบางพรหม คลองหนองอ้อ คลองระก า ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  
          และต าบลใกล้เคียง                        
 

5.2 การไฟฟ้า 
การใช้ไฟฟ้า  มี 9  หมู่บ้าน 
อัตราการใช้ไฟฟูาของหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้บริการจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

          องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ได้ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนตามถนนสาย 
          หลักและถนนสายรองต่างๆ 
 

5.3 การประปา 
ประปาส่วนภูมิภาค มี 9 หมู่บ้าน 
ประปาหมู่บ้าน  มี 4 แห่ง   (หมู่ 6,7,8,9) 
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5.4 โทรศัพท์/โทรคมนาคม 
หอกระจายข่าว  จ านวน  4 แห่ง   (หมู่ 8,4,6,7) 
เสียงตามสาย  จ านวน  9 แห่ง  
จุดกระจายเสียง  
อบต.                         จ านวน  1 แห่ง 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

ประชาชนต าบลบางช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวน 
ลิ้นจี่ สวยกล้วย มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด จ านวน 2,696 ไร่ 
มีที่ดินท ากินของตนเองและไม่ต้องเช่า จ านวน 436 ครัวเรือน 
มีที่ดินท ากินของตนเอง แต่เช่าเพิ่มบางส่วน จ านวน 169 ครัวเรือน 
ไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง ต้องเช่าทั้งหมด 127 ครัวเรือน 
โฉนด,น.ส.3 ,น.ส.3 ก , น.ส.3 ข             จ านวน 1,284 ไร่ 
6.1 การด าเนินการทางการเกษตร 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร                                        507 แห่ง 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก                                              468 แห่ง 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อบริโภคและมีบางส่วนเหลือขาย  338 แห่ง 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน                           338 แห่ง 
ครัวเรือนที่ท าการเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์                     237 แห่ง 
6.2 การท าสวนผลไม้ 
มีพื้นที่ท าสวนผลไม้ทั้งหมด                                                       1,079 ไร่ 
ครัวเรือนที่ท าสวนผลไม้                                                           393 ครัวเรือน 
การปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ                                                     371 ไร่ 
ครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ                                                142 ครัวเรือน 
6.3 การท่องเที่ยว 
วัดจุฬามณี  
ซึ่งมีเกจิชื่อดัง คือ หลวงพ่อเนื่อง ในด้านวิชาอาคมลูกศิษย์ลูกหาของท่านจะมาขอความเมตตาขอใบมะนาว
เสกจากหลวงพ่อ ซึ่งใบมะนาวเสกถือเป็นของขลังที่หลวงพ่อมักจะหยิบยื่นให้กับผู้ที่ไปกราบไหว้อธิษฐานจิต
ขอในสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่ในโลงแก้วมีผู้ที่เคารพนับถือเดินทางมากราบไหว้ไม่ขาดสาย 
วัดดาวดึงษ์  
เป็น 1 ในแม่น้ า 5 สาย หรือ เบญจสุทธิคงคา ที่เป็นแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี ในการ
ประกอบพิธีมงคลต่างๆ โดยเฉพาะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต  
ประกอบด้วย 1.แม่น้ าบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์แขวงเมืองนครนายก  
2. แม่น้ าปุาสัก ตักที่ ต.ท่าราบ แขวงเมืองสระบุรี  
3. แม่น้ าเจ้าพระยา ตักที่บางแก้ว แขวงเมืองอ่างทอง,  
4.แม่น้ าเพชรบุรี ตักที่ ต.ท่าไชยแขวง เมืองเพชรบุรี  
5.แม่น้ าราชบุรี ตักที่ ต.ดาวดึงษ์ แขวงเมืองสมุทรสงคราม หรือที่วัดดาวดึงษ์  
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          6.4 อุตสาหกรรม 
           โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน  1 แห่ง  
           ประชาชนในต าบลบางช้าง มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น การท าน้ าตาลปี้ป  
           ท ามะพร้าวขาว   
          6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ปั๊มน้ ามันหลอด   จ านวน    6 แห่ง  
  ร้านสะดวกซื้อ   จ านวน    2 แห่ง  
  ร้านขายของช า/เบ็ดเตล็ด  
            /ผลิตภัณฑ์ชุมชน                       จ านวน    27 แห่ง  
            ปั๊มบรรจุก๊าซ                            จ านวน      1 แห่ง  
  ร้านค้าทั่วไป   จ านวน    70 แห่ง  
  อุตสาหกรรมในครัวเรือน            จ านวน    23 แห่ง  
            ร้านจ าหน่ายซ่อมรถยนต ์
            รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน          จ านวน      5 แห่ง 
         6.6 แรงงาน 
          คนอายุ 15-59 ปี ประกอบอาชีพและมีรายได้         รวม 1,636 คน  ร้อยละ 65.23 
          ครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง                    จ านวนรวม 244 ครัวเรือน 
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 
         7.1 การนับถือศาสนา 
          ประชาชนในต าบลบางช้าง นับถือศาสนาพุทธ 
         7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
          ต าบลบางช้าง มีประเพณีสงกรานต์ รดน้ า ด าหัวผู้สูงอายุ และ ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ประเพณีแห่พระทางน้ า 
         7.3 ภูมิปัญญาและภาษาถิ่น 
          ในพื้นที่ต าบลบางช้าง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านแพทย์แผนไทย  (หมอจับเส้น) และ (ยาสมุนไพร) ส่วนภาษา

ถิ่นจะเป็นภาษากลาง 
          ผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน 500 คน 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
          ขนมทองม้วนแม่บุญมา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ต าบลบางช้าง 
          ขนมจ่ามงกุฎกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักรสานด้านมะพร้าว              
          โดยนางสาวอรพิณ ประชานิยม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลบางช้าง 

        เครื่องเบญจรงค์ อาทิเช่น ถ้วย ชาม แก้ว ชื่อร้านปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ ตั้งอยู่ที่ 32/1 หมู่ที่ 7 ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ บ้านเบญจรงค์บางช้าง ตั้งอยู่ที่ 51/2 หมู่ที่ 9   
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
        8.1 มีล าคลอง 16 สาย ได้แก่ 
          1. คลองสวนหลวง 
  2. คลองบางพรม  
  3. คลองระก า  
  4. คลองลัดตาโชติ  
  5. คลองโคก  
  6. คลองดาวดึงษ์  
  7. คลองหนองอ้อ  
  8. คลองบางจาก  
  9. คลองโรงเลื่อยเก่า  
  10. คลองสวนฉาง  
  11. คลองอัมพวา  
  12. คลองไทร  
  13. คลองหม้อตาล  
  14. คลองข้างวัดจุฬามณี  
  15. คลองตาเชื่อม  
  16. คลองตาเต 
        8.2 ป่าไม้ 
          - ไม่มี - 
        8.3 ภูเขา 
          - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 2๐ ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ  
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย  และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง 
 ๒. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข  ปัญหาเดิม และปูองกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง 
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 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ  ความมั่นคงของชาต ิเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน 
 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น  จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน  ทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา  ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและ
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ม ีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค ์
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  ในทุกช่วงวัย 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน  ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ  สติปัญญา และสังคม 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย ์
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ  พัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง  ตนเองและการจัดการตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
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 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ  ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย  และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเสมอภาค 
 
๑.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  
 (1) กรอบวิสัยทัศน์ และเปูาหมาย 
 1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่ง 
สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ ต่างๆ
เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน อย่างบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่การเสริมสร้างทุน
สังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย 
สู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ ประโยชน์ จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
 3. เป้าหมาย  
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติ ต่อหัว  (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ  
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
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  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
ไม่ต่ า กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง 
มีคุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  ( 3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็น ฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิ อากาศ  
  (4) เพิ่มประสิทธิ ภาพและเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์ และอุปทานของน้ า 
 3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้มข้นเพื่อเป็น

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปการเกษตรและ
ประมง 

 ภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวยังมีบทบาท 
ที่ส าคัญต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าให้เกิด
ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแหล่งก าเนิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

 ความท้าทายต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและแหล่งท่องเที่ยว บริเวณ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  

ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน โดย 

 ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก  

 จัดท ายุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 

 การรวมกลุ่มเกษตรกรและการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสร้างวามเข้มแข็งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

 การเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาเมืองชายแดนและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมชายแดน  

 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการรวมทั้งการลดผลกระทบและปูองกันการกัดเซาชายฝั่ง
ทะเล 

 การวางแผนเชิงรุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

แผนภาพแสดงกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
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แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ .ศ 2561 – 2565 

วิสัยทัศน์ : “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ า อย่างยั่งยืน  แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย  
        การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
        

ตารางความเชื่อมโยง เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมายรายปี  
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1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 
วิสัยทัศน์ 

“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนรักถิ่นก าเนิด สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
พันธกิจ 
 1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3.พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.พัฒนาและการส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 6.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 7.พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดท าผังเมือง 
 ๒. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา การ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน 
 ๓. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔. การเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในการเป็นประชาคม
อาเซียน 
 ๕. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อด าเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๗. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบกและทางน้ า ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 ๑.๒ จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
 ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร 
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม  ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์  เสริมสร้าง  สุขภาพอนามัย  
ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
 ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชน 
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อเอดส์ 
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 ๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 ๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก  ๑๒ 
ประการ 
 ๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการเป็นประชาคมอาเซียน 
 ๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้านในการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
๓. การพัฒนาด้านความมั่นคง การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปูองกันและให้ความรู้ด้าน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควรและสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเก่ียวกับแรงงานต่างชาต ิ
 ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มรายได ้และการครองชีพของชุมชน/ประชาชน 
 ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑ ส่งเสริมรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตส านึกให้รักถ่ินเกิด 
 ๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
 ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดและรักษาอาชีพ 
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ในการเป็นประชาคมอาเซียน 
 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาด สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๔.๕ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
 ๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียทั้งทางบกและทางน้ า 
 ๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ์๓ น้ า 
 ๕.๔ เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ าล าคลองและชายฝั่งทะเล 
 
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑ เทิดทูน พิทักษ ์รักษาสถาบัน ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
 ๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ และพัฒนา
ระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีภายใต้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๖.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปูองกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
   
  “ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจ
พัฒนาศรัทธาประชาธิปไตย” 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
  
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 
2.3 เป้าประสงค์ 
  
 1.ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
 2.ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
 3.การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค  
 4.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง  
 5.ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 6.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม  
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2.4 ตัวชี้วัด  
 

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล.  หอ
กระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคาร
ต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร 
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
ประมาณร้อยละ 70  

จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา                            
ด้านสาธารณสุข  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                           
การศึกษา ศาสนา  ศิลปะ                       
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี                         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการเอง และอุดหนุนกลุ่ม
องค์กรประชาชนหรือกลุ่มหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนพร้อมทั้ง
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ยังคงอยู่กับประชาชนต าบลบางช้าง
ตราบชั่วลูกชั่วหลาน ประมาณร้อยละ 80 

จ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัด                    ระเบียบ
ชุมชน/สังคมการรักษา                              
ความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่       
อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู ้
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ 
จ านวนปัญหาสังคม ยาเสพติด การท้องก่อนวัย
อันควรและปัญหาแรงงานต่างชาติที่ลดลง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ ประมาณ
ร้อยละ 70 

จ านวนปัญหาสังคม ยาเสพติด การ
ท้องก่อนวัยอันควร และปัญหา
แรงงาน  ต่างด้าวที่ลดลง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชย กรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลบางช้างให้มีจ านวน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประมาณร้อยละ 70 

จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                   
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ                              
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
ฟื้นฟูที่เพิ่มข้ึน ประมาณร้อยละ 70 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการฟื้นฟูที่เพิ่มข้ึน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                       
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง                   
และสังคมที่ดี 

จัดด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่
เก่ียวกับการเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาระบบ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ประมาณร้อยละ 70 

จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

( Goals) 

 

ตัวชี้วัด(kpls) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี 61-65 ปี  61 ปี  62 ปี  63 ปี  64 ปี 64 ปี 65 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น  ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพ และการบริการด้าน
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง   ได้รับการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษา  รวมทั้งขยายช่องทางใน
การรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1.จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้รับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ 

2.จ านวนประชากรที่ได้รับการบริการด้าน
สวัสดิการสังคม 

3.ร้อยละของประชาชนที่มีช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

4.เด็กและเยาวชน  ที่อยู่ในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาทั่วถึง 

5.จ านวนประชาชนในต าบลที่ให้ความ
สนใจในกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจ า 

6.โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1. ประชาชนในต าบลได้ใช้บริการสาธารณสุข
ร้อยละ  80 

2.ประชาชนในต าบลได้รับบริการด้าน
สวัสดิการสังคมร้อยละ 70 

3.ประชาชนทีมีช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยมีร้อยละ  60 ของประชากร
ทั้งหมด 

4. เด็ก  เยาวชน  ได้รับการศึกษาร้อยละ  80 

5.ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมทาง
ศาสนาร้อยละ 70  ของประชาชนทั้งหมด 

6.ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

( Goals) 

 

ตัวชี้วัด(kpls) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี 61-65 ปี  61 ปี  62 ปี  63 ปี  64 ปี 64 ปี 65 

2.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง 1.ร้อยละของประชาชนในวัยท างาน  
(18-60) ที่มีงานท า 

2.  ร้อยละของครัวเรือนที่รายรับที่มี
รายรับมากกว่ารายจ่าย 

1.ประชาชนในวัยท างานมีงานท าร้อยละ
ประชาชนในวัยท างานทั้งหมด 

2.ครัวเรือนที่มีรายได้มากกวารายจ่ายประมาณ 
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6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

1.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ    50 

100% 50% 60% 80% 90% 100% 100% 

7.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรนา
การและมีส่วนร่วม 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ภาครัฐ 

2.ภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บริหารจัดการอยู่เสมอ 

1.ประชาชนให้ความสนใจภาครัฐร้อยละ  75  
ของประชาชนทั้งหมด 

2.โครงสร้างของภาครัฐปรับเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดีตลอดร้อยละ  80 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
1.3 การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
1.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
ปูองกัน แก้ไข ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คน
พิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

1.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
1.6 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

เป็นภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 

3.1 บริหารจัดการการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคมรวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 
3.4 จัดระเบียบชุมชนเก่ียวกับแรงงานต่างชาต ิ

 
 

 

 

 

 

2.6 กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปลูกจิตส านึกให้รัก
ถิ่นเกิด4.2 ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว 
 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง 
การลงทุน พาณิชยกรรมการบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมทักษะความรู้ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปร
รูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4.5 คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน  
 4.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
 5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  
 5.3 บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 3 น้ า  
 5.4 เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ าล าคลอง และ ชายฝั่งทะเล  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
กลยุทธ์ 
 6.1 เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 6.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 6.5 พัฒนาระบบการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ  
 6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้และการพัฒนา
ระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
  จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างสามารถวิเคราะห์
ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ิน 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของท้องถิ่น ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT  ANALYSIS)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภออัมพวาไม่มากและสามารถเดินทางโดย
รถยนต์หรือรถประจ าทางก็ได ้

2. การคมนาคมในหมู่บ้าน ต าบล มีความสะดวก 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะ แก่การท าการเกษตรได้ตลอด
ทั้งป ี
2. ประชาชนมีความช านาญในการท าผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. มีการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร ปูอนเข้าสู่ตลาดทุก
ฤดูกาล 
ด้านสังคม 
1. มีวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐอย่างท่ัวถึง 
ด้านสาธารณสุข 
1. มีสถานีอนามัยที่ทันสมัย 
2. มีบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ด้านการเมือง การบริหาร 
1. มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเองและ
ตรวจสอบได้ 
3. ผู้น ามีการมุ่งมั่นในการพัฒนา 
4. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ 
5. อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานมีความทันสมัย 
 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. บริเวณทางแยกบางแห่งยังมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามทางแยกต่างๆ 
2. บริเวณทางโค้งบางจุดยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
เนื่องจากไม่มีราวกันภัย 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่ า 
2. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
3. ขาดตลาดรองรับสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
4. ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาสินค้า 
 
 
ด้านสังคม 
1. ประชาชนขาดความสามัคคี ขาดการท างานเป็น 
หมู่คณะเป็นทีม 
2. ประชาชนขาดการเคารพกฎระเบียบของหมู่บ้าน 
ด้านสาธารณสุข 
1. ประชาชนยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
2. ประชาชนยังขาดการออกก าลังกายและดูแลรักษาสุขภาพ
เบื้องต้น 
ด้านการเมือง การบริหาร 
1. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ี
มากขึ้น  
3. งบประมาณการพัฒนามีจ านวนน้อย 
4. ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในส านักงานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน     
                    

 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. มีสถานศึกษาระดับประถม 
2. มีการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. มีที่ดินท าการเกษตรจ านวนมาก 
 
 
 

ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. มาตรฐานการศึกษาระหว่างโรงเรียนในจังหวัดกับโรงเรียน
ในต าบลแตกต่างกัน 
2. เยาวชนยังขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม 
1. ขาดการบ ารุงรักษาหน้าดิน 
2. การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยใช้งบประมาณสูง 
3. ขาดระบบการก าจัดน้ าเสีย 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

1. นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. ประชาชนขาดการรวมกลุ่ม 
2. เด็กและเยาวชนลืมวัฒนธรรมไทย ชอบเลียนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตก ท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่นด้านต่างๆ ประกอบ
กับไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ 
3. ผลผลิตทางการเกษตรถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 
4. ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ 
5. กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
ท้องถิ่นบางประเภท เช่น  การท ามะพร้าวขาว 

2. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งข้ึน และมีอิสระ
ในการบริหารจัดการในพื้นที่มากข้ึน 
3. นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเกษตร
ปลอดภัย 
4. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
5. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้ท้องถิ่นมี
บทบาทในการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

 

 



ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม

การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิน่

ด้านการด าเนินงานอื่น กองสวัสดิการ ฯ

กองสาธารณสุข ฯ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

กองการศึกษา ฯ

อบจ.

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

ที่ ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

2

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการศึกษา

 แผนงานสาธารณสุข

ส านักปลัด ฯ

กองสวัสดิการ ฯ

กองการศึกษา ฯ

กองสาธารณสุข ฯ

กองสวัสดิการ ฯ แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัติ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกจิ  แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ฯ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

กองการศึกษา ฯ

กองช่าง

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส านักปลัด ฯ

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ส านักปลัด ฯ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ส านักปลัด ฯ

กองการศึกษา ฯ

 แผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

การพัฒนาด้านความมั่นคง การจดัให้มีระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม

การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว

3

4

5 การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป

ที่ ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
อบจ.

แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข ฯ




 32



ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัติ

ด้านบริหารงานทั่วไป

รวม 6 ยทุธศาสตร์ 4 ด้าน

การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมือง และสังคมที่ดี6

11 แผนงาน 4 หน่วยงาน

แผนงานเคหะชุมชน ส านักปลัด ฯ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา ฯ

แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานบริหารทั่วไป กองการศึกษา ฯ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส านักปลัด ฯ

ที่ ยทุธศาสตร์ ด้าน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๑      

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑ แผนงานเคหะและชมุชน ๑๘ ๑๗,๘๘๕,๐๐๐ ๙ ๓,๘๔๐,๐๐๐ ๑๖ ๖,๐๕๐,๐๐๐ ๙ ๒,๘๓๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๕๙ ๓๑,๙๕๕,๐๐๐

๑๘ ๑๗,๘๘๕,๐๐๐ ๙ ๓,๘๔๐,๐๐๐ ๑๖ ๖,๐๕๐,๐๐๐ ๙ ๒,๘๓๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๕๙ ๓๑,๙๕๕,๐๐๐

๑ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๙๐,๐๐๐

๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐

๓ แผนงานการศึกษา ๙ ๓๕๘,๓๐๐ ๕ ๒๗๘,๓๐๐ ๕ ๒๗๘,๓๐๐ ๕ ๒๗๘,๓๐๐ ๕ ๒๗๘,๓๐๐ ๒๙ ๑,๔๗๑,๕๐๐

๔ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๔๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๒๘๐,๐๐๐

๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๒๒๔,๖๘๐ ๒ ๒๒๗,๙๘๐ ๒ ๒๓๐,๙๘๐ ๒ ๒๓๓,๙๘๐ ๒ ๒๓๖,๙๘๐ ๙ ๑,๑๕๔,๖๐๐

๖ แผนงานงบกลาง ๔ ๘,๗๐๘,๑๐๐ ๔ ๙,๓๙๑,๓๐๐ ๔ ๙,๖๘๐,๕๐๐ ๔ ๙,๙๖๙,๗๐๐ ๔ ๑๐,๒๕๘,๙๐๐ ๑๖ ๓๘,๐๓๘,๘๐๐

๒๖ ๑๐,๑๑๑,๐๘๐ ๒๒ ๑๐,๕๓๗,๕๘๐ ๒๒ ๑๐,๘๒๙,๗๘๐ ๒๑ ๑๑,๐๓๑,๙๘๐ ๒๑ ๑๑,๓๒๔,๑๘๐ ๑๐๔ ๔๓,๖๓๔,๙๐๐

๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๖ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๒๕ ๖,๒๖๐,๐๐๐

๒ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐

๕ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๖,๕๑๐,๐๐๐

รวม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายใุห้มีความมัน่คง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่  2 การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างที่  2  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างที่  3  การพัฒนาดา้นความมัน่คง การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม

รวม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายใุห้มีความมัน่คง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่  3 การพัฒนาดา้นความมัน่คง การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม ที่สอดคล้องกับวถีิชีวติอยา่งยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่  ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างที่  ๑  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รวม ๕ ปี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๑      

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐

๒ แผนงานการศึกษา ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐

๓ แผนงานการเกษตร ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๓๐๐,๐๐๐

๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๕ ๗๐๐,๐๐๐

๑ แผนงานเคหะชุมชน ๒ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๒ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๒ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๒ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๒ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๑๐ ๗,๒๓๐,๐๐๐

๒ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๒๘๐,๐๐๐

๓ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๔ ๑,๕๒๖,๐๐๐ ๓ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๓ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๓ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๑๖ ๗,๕๑๐,๐๐๐

๑ แผนงานบริหารทัว่ไป ๖ ๖๔๕,๐๐๐ ๕ ๔๙๕,๐๐๐ ๖ ๑,๐๙๕,๐๐๐ ๖ ๗๙๕,๐๐๐ ๖ ๗๙๕,๐๐๐ ๒๙ ๓,๘๒๕,๐๐๐

๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๘๐,๐๐๐

๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ๕ ๔๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๔๐๐,๐๐๐

๔ แผนงานเคหะชุมชน ๓ ๖๒๔,๐๐๐ ๒ ๕๕๔,๐๐๐ ๒ ๕๕๔,๐๐๐ ๑ ๕๔,๐๐๐ ๑ ๕๔,๐๐๐ ๙ ๑,๘๔๐,๐๐๐

๑๕ ๑,๗๙๙,๐๐๐ ๑๓ ๑,๖๐๙,๐๐๐ ๑๔ ๒,๑๗๙,๐๐๐ ๑๓ ๑,๓๗๙,๐๐๐ ๑๓ ๑,๓๗๙,๐๐๐ ๖๘ ๘,๓๔๕,๐๐๐

๗๒ ๓๒,๖๙๑,๐๘๐ ๕๙ ๑๘,๙๓๒,๕๘๐ ๖๘ ๒๒,๑๐๔,๗๘๐ ๕๗ ๑๘,๑๕๖,๙๘๐ ๕๔ ๑๖,๙๖๙,๑๘๐ ๓๐๒ ๙๘,๖๕๔,๙๐๐รวมทั้งสิ้น

ป ี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศาสตร์
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสมทุรสงครามที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมอืง และสังคมทีด่ี

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้งที ่ 6  การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมอืง และสังคมทีด่ี

รวม

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้งที ่ 5  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้งที ่ 4  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

รวม

รวม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐบาลใหม้คีวามพร้อมเปน็ประชาคมอาเซียน

ป ี ๒๕๖๔

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๑ ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ปน็ศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ และวัฒนธรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชวีิตอยา่งยัง่ยนื - ยทุธศาสตร์ที ่๒ สร้างเสริมและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัสินค้าเกษตรและประมง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสมทุรสงครามที ่4  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสมทุรสงครามที ่5  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้า

ส่องสวา่งบริเวณ (ถนนเลียบ คลองโคก) 
หมู่ที่ 8
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ทางส่องสวา่งอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึงและใช้สัญจร
ในยามค่ าคืน

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมไฟฟา้
ทางส่องสวา่งระยะทางยาว
รวม 1,240 เมตร

- ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา้
ทางส่องสวา่งอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง
และใช้สัญจร
ในยามค่ าคืน

กองชา่ง

๒ ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าที่ท าการ อบต.บางช้าง หมู่ที่ 8 
เชื่อมถนนซอยเงินวดี หมู่ท่ี 9
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.50
 เมตร ระยะทางยาว 
515 เมตร หนา 0.15 เมตร

๘๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชา่ง

๓ ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณ
ถนนทางเดินเท้าซอยหมู่บ้านจัดสรร
(บ้านนางถวลิ สุวรรณน้อย) หมู่ท่ี 3

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ส่องสวา่งอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึงและใช้สัญจร 
 ในยามค่ าคืน

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง
ระยะทางยาว 160 เมตร

- - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา้
ทางส่องสวา่งอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง
และใช้สัญจร
ในยามค่ าคืน

กองชา่ง

โครงการที่ วตัถุประสงค์

หมายเหตุ : โครงการที่ 1 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1 ล าดับที่ 1 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชวีิตอย่างยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและเพ่ิมขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของสินค้าเกษตร และประมง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน และผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เขม้แขง็ สามารถด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   ๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ **กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายขา้งป้ายเฉลิมพระเกยีรติ หมู่ที่ 3
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ระยะทางยาว 170 เมตร
กวา้ง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

๓๕๐,๐๐๐ - - - - จ านวครัวเรือนที่
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๕ กอ่สร้างถนนทางเดินเท้าขา้งหลังโบสถ์
วดัชา้งเผือกเชื่อมต่อวดับางพรหม 
หมู่ที5่

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนทางเดินเท้า ขนาดกวา้ง
 1.20 เมตร ยาว 67 เมตร
 พร้อมสะพานข้ามร่องสวน 
จ านวน 1 แห่ง

- - - ๔๐,๐๐๐ - จ านวครัวเรือนที่
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๖ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้า
ส่องสวา่งซอยขา้งบ้านนายไชยา 
กล่ าเถื่อน  หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟา้ทางส่องสวา่ง
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง
และใช้สัญจรในยามค่ าคืน

เขตไฟฟา้ส่องสวา่ง 
ระยะทาง 50 เมตร

- - - ๒๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา้
ทางส่องสวา่งอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง
และใช้สัญจรในยาม
ค่ าคืน

กองช่าง

๗ ** ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
ทางเดินเท้าสายหลังวดัพระ-ยาญาติ 
(ปากง่าม) หมู่ที่ 7
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ทาง
ส่องสวา่งอย่างเพยีงพอ

เขตไฟฟ้า้สาธารณะถนน
ทางเดินเท้าระยะทาง 
346 เมตร

ด าเนินการแล้ว
ไม่ใช้งบของ 

อบต.
(งบโครงการ
ประชารัฐ)

- - - - ประชาชน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา้
ทางส่องสวา่งอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง
และใช้สัญจร
ในยามค่ าคืน

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘ **ขยายสะพานท่อคสล.บริเวณ

(บ้านนายสุชาติ เสวกวรรณ) หมู่ที่ 9
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทาง 
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว
 5.50 เมตร

๑๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนครัวเรือน 
  ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว   เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๙ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายทางเขา้วดัจฬุามณี 
พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 
186 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่
 1,236 ตารางเมตร พร้อม
ขยายสะพาน กวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 8 เมตร

- - ๖๕๐,๐๐๐ - จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๑๐ **จดัซ้ือมเิตอร์น้ า
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อใช้ในกิจการประปา
ผิวดินของ 
อบต.บางช้าง

มิเตอร์น้ า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภค

ประชาชน
มีมิเตอร์น้ าใช้ใน
กิจการประปาผิวดิน

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ ที่ 9 : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเขา้วดัจฬุามณี พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ในแผนพัฒนา ฯ (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 7 ล าดับที่ 9
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ **ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยทางเดิน

เท้าขา้งวดัอลงกรณ์ เชื่อมถนน
ปานดวงใจ หมู่ที่ 1
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้า
ทางส่องสวา่งอยา่งเพียงพอ
และทั่วถงึและใชสั้ญจร
ในยามค่ าคืน

ไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง180 เมตร



(ด าเนินการ
โดยใชง้บ
ประชารัฐ)

- - - จ านวนครัวเรือน
มคีวาม
ปลอดภยัใน
ชวีติและ
ทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้น

ประชาชนมไีฟฟ้า
ทางส่องสวา่งอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ
และใชสั้ญจรใน
ยามค่ าคืน

กองช่าง

๑๒ **ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชว่งบ้านนาย
เรือนทิพย ์ราชปรีชายทุธ ถงึบ้านนาย
วนิชฤทธิส์กลุ หมู่ที่ 2
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้า
ทางส่องสวา่งอยา่งเพียงพอ
และทั่วถงึและใชสั้ญจร  
ในยามค่ าคืน

ไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง246 เมตร



(ด าเนินการ
โดยใชง้บ
ประชารัฐ)

- - - จ านวนครัวเรือน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมไีฟฟ้า
ทางส่องสวา่งอยา่ง
เพียงพอและทั่วถงึ
และใชสั้ญจรใน
ยามค่ าคืน

กองช่าง

๑๓ ปูแผนพื้นส าเร็จทางเดินเท้า
บริเวณถนนทางเขา้บ้านนางยพุิน หล่ัง
ทรัพย ์หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

แผ่นพื้นส าเร็จ ขนาด 
กวา้ง 0.90  เมตร 
ระยะทาง 60.00 เมตร

- - ๒๐,๐๐๐ - จ านวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
มกีารคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

๑๔ กอ่สร้างรางน้ าทิ้งบริเวณ ถนนซอย
ศูนยก์ารเรียนรู้ หมู่ที่ 4

เพื่อแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขงับนถนนอนั
จะส่งผลให้มอีบุัติเหตุ
ในการใชร้ถใชถ้นน
ของประชาชน

รางน้ าทิ้ง 
ระยะทาง 80 เมตร

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใชร้ถใช้
ถนนเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการใช้
รถใชถ้นนเพิ่มมาก
ขึ้น

กองช่าง

เดิม โครงการปูแผ่นพื้นส าเร็จทางเดินเท้าบริเวณทางเขา้บ้านนางยพุิน หล่ังทรัพย ์ หมู่ที่ 5 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 31 ล าดับที่ 18

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ ปรับพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ลานเอนกประสงค์บริเวณขา้งศาลา
เอนกประสงค์วดัดาวดึงษ์
(ตลาดนัด) หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นพื้นที่ขายสินค้า
ต่างๆในหมู่บ้าน

พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 600 
ตารางเมตร

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
มีสถานที่จ าหน่าย
สินค้าในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้าและ
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

๑๖ **กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหมู่บ้านซอยระก าตรงขา้ม
บ้านนางภริมย ์นามวเิศษ หมู่ที่ 6
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชน
ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

๓๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนครัวเรือน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๑๗ กอ่สร้างรางระบายน้ า 
บริเวณถนนขา้งโรงเกบ็สินค้า พรีแพค 
หมู่ที่ 4

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังบนถนนอัน
จะส่งผลให้มีอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชน

รางระบายน้ า ระยะทาง 
70 เมตร

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
มีความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้
ถนนเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

๑๘ กอ่สร้างก าแพงกนัดินบริเวณคอสะพาน
วดัดาวดึงษ์ หมู่ที่ 6

เพื่อป้องกนัตล่ิงพังและ
ตล่ิงทรุดตัว

จ านวน 1 แห่ง - - - - 200,000 ตล่ิงไม่พงัและ
ไม่ทรุดตัว

ตล่ิงไม่ถูกน้ าเซาะ
และตล่ิงไม่ทรุดตัว

กองช่าง

๑๙ **ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.สายซอย
เงินวดี หมู่ที่ 9 โดยวธิกีารเสริมผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชน
ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

500,000  - -  - - จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชนคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

 กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

 เดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายถนน คสล.สายซอยเงินวดี หมู่ที่ 9 โดยวิธีการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต อยู่ในแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2 ล าดับที่ 2
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ **ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 

(ไฟกระพริบ)
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
อบุัติเหตุบนท้องถนน

ติดต้ังสัญญาไฟจราจร 
จ านวน ๖ จดุ

200,000 200,000 200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้
ถนน

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน

กองช่าง

๒๑ ปูแผ่นพื้นทางเดินเท้าบริเวณ
บ้านนายจวน อ่อนเฉลียว หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

แผ่นพื้นส าเร็จ ขนาด
กวา้ง 1.05  เมตร 
ระยะทาง 50.00 เมตร

- - - - ๓๕,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๒๒ ติดต้ังป้ายชื่อถนนและ
ซอยทุกซอยหมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

ป้ายชื่อถนนและซอย
จ านวน 9  หมู่บ้าน

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ทางสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

กองช่าง

๒๓ จัดท าผังเมืองต าบล เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

อาคารส่ิงก่อสร้าง
ทั้งหมดในพื้นที่

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - จ านวนพื้นที่ที่
ได้รับการวางผัง
เมืองและการ
จัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่
เพิ่มขึ้น

ท าให้บ้านเมืองมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม

กองช่าง

โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 3

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๔ ขดุลอกคลองดาวดึงษ์ 

หมู่ที่ 6,7,8
เพื่อให้เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่งพอเพียง

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว2,100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร
หรือปริมาณดินไม่น้อยกวา่
8,400 ลูกบาศก-์เมตร

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่ง
น้ าที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

๒๕ ขดุลอกคลองลัดตาโชติ หมู่ที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่งพอเพียง

ขนาดกวา้ง5.00เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร
หรือปริมาณดินไม่น้อยกวา่
8,500 ลูกบาศก-์เมตร

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - จ านวนแหล่ง
น้ าที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

๒๖ ขดุลอกคลองบริเวณ
ขา้งโบสถว์ดัจฬุามณี หมู่ที่ 9

เพื่อให้เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ

ขนาด กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 1,270 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร
หรือปริมาณดิน ไม่น้อยกวา่
3,556 ลูกบาศก์เมตร

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนแหล่ง
น้ าที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ ขุดลอกคลองล าประโดง 
หมู่ที่ 1 -บริเวณข้างบ้าน  
นางฉลวย ภมร

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร
หรือปริมาณดิน
ไมน่้อยกวา่ 1,500 
ลูกบาศกเ์มตร

- - ๑๒๐,๐๐๐ - -

ข้างวัดอลงกรณ์ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร
หรือปริมาณดิน
ไมน่้อยกวา่ 1,000 
ลูกบาศกเ์มตร

- - ๑๒๐,๐๐๐ - -

บริเวณหน้าบ้าน
นางรัชวรรณ  บุญลือ

กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
หรือปริมาณดินไมน่้อย
กวา่ 100 ลูกบาศกเ์มตร

- - ๑๐,๐๐๐ - -

๒๘ ขุดลอกคลองสวนหลวง หมู่ที่ 4 , 5 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร
หรือปริมาณดินไมน่้อย
กวา่ 6,600 ลูกบาศก์
เมตร

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - จ านวนแหล่ง
น้ าที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

จ านวนแหล่ง
น้ าที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๙ ขุดลอกคลองไทร หมู่ที่  7,8,9 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน 

การเกษตรอย่างพอเพยีง
กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 1,950 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร
หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
3,900 ลูกบาศก์เมตร

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการฟื้นฟู
และพฒันาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

๓๐ ขุดลอกคลองตาเชื่อม หมู่ที่ 9 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
ลึก 0.80เมตร
หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า
2,880 ลูกบาศก์เมตร

- - - ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการฟื้นฟู
และพฒันาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรเพยีงพอ

กองช่าง

๓๑ ขุดลอกคลองระก า หมู่ที่ 6 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร
หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า
2,240 ลูกบาศก์เมตร

- - 100,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการฟื้นฟู
และพฒันาเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรเพยีงพอ

กองช่าง

๓๒ **ซ่อมแซม/ปรับปรุง ส่ิงสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของ อบต.บางช้าง หมู่ที่ 1 - หมู่
ที่ 9  (ด าเนินการแล้ว)
-ถนนภายในต าบลบางช้าง
-สะพานภายในต าบลบางช้าง
-ระบบประปาผิวดิน

เพื่อให้ส่ิงสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่มีอยูเ่ดิม
สามารถใช้การได้ตามปกติไม่
เกิดความช ารุดเสียหาย

ซ่อมแซม/ปรับปรุง ส่ิง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ของอบต.
บางช้างที่ช ารุดเสียหาย 
9 หมู่บ้าน

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละประชาชน
มีส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ใช้ได้ตามมาตรฐาน

ประชาชนมีส่ิง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการใช้ได้
ตามมาตรฐาน

กองช่าง

โครงการที่
งบประมาณ

วตัถุประสงค์

โครงการที่ 32 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 10 ล าดับที่ 13
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๓ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายถนนคสล.สาย

วดัลังกา-วดัจุฬามณี หมู่ท่ี 9 
ช่วงก.ม.ที่ ๑+๔๘๓ ถึง 2+043 โดยวธิกีาร
เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 
เมตร ระยะทางยาว 500 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
และขนาดผิวจราจรกวา้ง 
๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร

 - 850,000  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วได้มาตรฐาน

กองช่าง

๓๔ วางท่อระบายน้ าถนนสายทางเข้า
วัดลังกาหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

(จ่ายขาดเงินสะสม)

เพื่อระบายน้ าจากพื้นที่
ชุมชนออกนอกพื้นที่
และป้องกันน้ าท่วมขัง

ขนาด 1.00 เมตร 
ระยะทาง 990 เมตร

๕,๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจาก
ปัญหาน้ าท่วมและ
การระบายน้ าใน
พื้นที่ชุมชน

กองช่าง

๓๕ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าที่ท าการ อบต.บางช้าง 
หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนซอยเงินวดี หมู่ท่ี 9
พร้อมก่อสร้างสะพานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 567 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
สะพานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง

๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๓๖ ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติก
คอนกรีต สายชลประทาน 
หมู่ที่ 1,2,3,6,7

(จ่ายขาดเงินสะสม)

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร 
ระยะทาง 1,616 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง

๕,๗๕๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการที่ 34 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 25 ล าดับที่ 35
โครงการที่ 35 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 25 ล าดับที่ 36
โครงการที่ 36 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 26 ล าดับที่ 37

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณอาคาร

เอนกประสงค์ อบต.บางชา้ง หมู่ที่ 8
เพื่อให้มทีัศนียภาพที่
สวยงาม สะอาด น่ามอง

ก่อสร้างร้ัวและเขื่อน ขนาด
ปริมาณความยาวรวม252 
เมตร ตามแบบของอบต.
บางช้าง เลขที่ 016/2560

2,000,000   -  -  -  - ร้อยละของพื้น
ที่บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง
ได้รับการปรับปรุง

บริเวณอาคาร
เอกนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 
สวยงาม สะอาด น่า
มอง

กองช่าง

38 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บริเวณหน้า
อาคารเอนกประสงค์
อบต.บางช้าง หมู่ท่ี ๘

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย

ลานกีฬา ขนาดกวา้ง 
25 เมตร ยาว 42 เมตร

– – 500,000 – – ร้อยละของ
ประชาชนพงึ
พอใจในการใช้
สถานที่ประกอบ
กิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่
ในการประกอบ
กิจกรรม เล่นกีฬา ที่
ปลอดภยั ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

โครงการที่ 37 อยู่ในแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 27 ล าดับที่ 38
โครงการที่ 38 อยู่ในแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 4 ล าดับที่ 4

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 **ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.

สายหลังวดัพระยาญาติ (ปากง่าม) 
หมู่ที่ ๗ โดยวธิกีารเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชน
ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว ๑10 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
และขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.๕๐ เมตร ยาว 345 เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร

500,000 – – – – จ านวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

40 **ขุดลอกคลองล าประโดง ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๘
 และหมู่ที่ 9 จ านวน 2 จุด (ด าเนินการ
แล้ว)
๑.ล าประโดงบริเวณข้างบ้าน
นางสุรีย์ เสริมศรีชัยสกุล
๒.ล าประโดงบริเวณข้างบ้านนางสาวพชิญา
 เพชรชิต

เพื่อให้เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอยา่งพอเพียง

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 2.50 
เมตรลึก 1.00 เมตร ยาว 
1,600เมตร หรือปริมาณ
ดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 4,000 
ลูกบาศก-์เมตร

300,000 – – – – จ านวนของ
แหล่งน้ า
สาธารณะที่
ได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น

แหล่งน้ า
สาธารณะที่ได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้น

กองช่าง

41 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเดินเท้า
คสล.บริเวณบ้านนายวศิาล เกดิปัญญา
 หมู่ที่ 6 โดยวธิกีารเทคอนกรีต
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชน
ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
1.00 เมตร ระยะทางยาว
 230 เมตร หนา 0.05 
เมตร

65,000 – – – – จ านวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการที่ 39 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5 ล าดับ 5 และ 6
โครงการที่ 40 และ 41 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6 ล าดับ 7 และ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 ปรับปรุงท่อเมนต์ประปาผิวดิน 

เขตพื้นที่ หมู่ที่ 1
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและเพยีงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภค

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 2 นิ้ว ระยะทางรวม 
450 เมตร 

– 70,000 – – – จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงและ
เพยีงพอส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภค

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

43 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง บริเวณป้าย
เฉลิมพระเกยีรติ หมู่ที่ 3  
(บ้านคุณดวงจนัทร์)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ทาง
ส่องสวา่งอย่างเพยีงพอทั่วถึง
และสัญจรในยามค่ าคืน

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง
ระยะทางยาวรวม
160 เมตร

– 70,000 – – – ร้อยละ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

44 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง ถนนทางเดิน
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้าน (นายอ าพล ลอยมา) 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ทาง
ส่องสวา่งอย่างเพยีงพอทั่วถึง
และสัญจรในยามค่ าคืน

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระยะทางยาวรวม
470 เมตร

– 150,000 – – – ร้อยละ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการที่ 42 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1 ล าดับที่ 1
โครงการที่ 43 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 2 ล าดับที่ 2
โครงการที่ 44 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 2 ล าดับที่ 3

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์แอสฟัลติกส์

คอนกรีต บริเวณวดัดาวดึงษ์ 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนใชเ้ป็น
สถานที่จดักจิกรรม ลาน
กฬีาและนันทนาการ ขาย
สินค้า ภายในหมู่บ้าน

ขนาดกวา้ง 59 เมตร
ยาว 73 เมตร หรือ พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 4,307 
ตารางเมตร

– – 2,800,000  – – ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การประกอบกิจกรม
และน าผลผลิตหรือ
สินค้ามาขายในชุมชน

กองช่าง

46 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง เรียบถนน
ทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้าน 
(นายแฝด ออ่นเฉล่ียว)

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้า
ทางส่องสวา่งอยา่ง
เพียงพอทั่วถงึและสัญจร
ในยามค่ าคืน

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระยะทางยาวรวม
480 เมตร

– – – – 150,000 ร้อยละ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์นเ

กองช่าง

47 ปรับปรุงถนนซอยหมู่บ้านจดัสรร 
บริเวณบ้านนางถวลิ สุวรรณน้อย 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน
ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กวา้ง 1.20 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

– – ๕๐,๐๐๐ – – จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการที่ 45 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 3 ล าดับที่ 4
โครงการที่ 47 เสนอวาระประชมุประชาคม เพิ่มเติมแผน 2561-2565
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 ขดุลอกคลองสาธารณะ (บริเวณหลัง

หมู่บ้านเดอะเซ้นส์)
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างพอเพียง

ระยะทาง 750 เมตร 
กว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร

– – – 100,000 – จ านวนของแหล่ง
น้ าสาธารณะที่
ได้รับการพัฒนา
ให้ดีขึ้น

แหล่งน้ าสาธารณะ
ที่ได้รับการพฒันา
ให้ดีขึ้น

กองช่าง

49 กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุกถนนสาย 
(ขา้งเบญจรงค์บางชา้ง) หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนให้เป็นเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 3.20 เมตร 
ระยะทางรวม 610 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

– 250,000 – – – จ านวนครัวเรือนที่
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชนคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
(ขา้งเบญจรงค์บางชา้ง) หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนให้เป็นเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 3.20 เมตร 
ระยะทางรวม 610 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

– – – 1,500,000 – จ านวนครัวเรือนที่
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ประชาชนคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

51 ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายหน้าที่ท าการ
อบต.บางชา้ง เชื่อมถนนเงินวดี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าทาง
ส่องสว่างอย่างเพียงพอทั่วถึง
และสัญจรในยามค่ าคืน

ระยะทาง 300 เมตร – – – 300,000 – ร้อยละประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการที่ 49 , 51 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 8 ล าดับที่ 10 และ 11

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 ปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่าง LED 

ทางสาธารณะภายในต าบลบางช้าง
เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้า
ทางส่องสวา่งอยา่ง
เพียงพอทั่วถงึและสัญจร
ในยามค่ าคืน

จ านวน 85 จดุ – 500,000 – – – ร้อยละประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

53 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ อบต.
บางช้าง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรม/ 
ประชุมและเล่นกีฬา

จ านวน 1 แห่ง – 300,000 – – – ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ
ได้อยา่งสะดวก ปลอดภัย
 และได้มาตรฐาน

กองช่าง

54 ปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาผิวดิน 
หมู่ที่ 5 วัดบางพรหม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและเพยีงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภค

จ านวน 1 แห่ง – – 300,000 – – จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงและ
เพยีงพอส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภค

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

รวม 54 โครงการ - -  -  -

โครงการ :ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่ง LED ทางสาธารณะภายในต าบลบางชา้ง  อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 9 ล าดับที่ 12
โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเขา้วดัจฬุามณี อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 7 ล าดับที่ 9
โครงการ : กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุกถนนสาย (ขา้งเบญจรงค์บางชา้ง) หมู่ที่ 9 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 8 ล าดับที่ 10
โครงการ : ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายหน้าที่ท าการ อบต.บางชา้ง เชื่อมถนนเงินวดี   อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 8 ล าดับที่ 11

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม

เพื่อพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลบางช้าง

เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาส แสดงความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์
ในการส่งเสริม
สุขภาพตนเอง 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ต าบลบางช้าง

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
บริการอย่างทั่วถึง

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
ต่อเนื่อง อยา่งทั่วถึง ทั้งด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ 

กอง
สวัสดิการ ฯ

๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ
ผู้ยากไร้

เพื่อให้ผู้ไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านผู้ยากจนในเขต
ต าบลบางช้าง

90,000 90,000 90,000 �– �– จ านวนครัวเรือน
ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

ครัวเรือน
ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
 ปลอดภยั

กอง
สวัสดิการ ฯ

๓ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมในพื้นที่ต าบลบาง
ชา้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมได้รับการดูแล
ช่วยเหลือที่ดีเพิ่มขึ้น

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

กอง
สวัสดิการ ฯ

๔ **พฒันาและส่งเสริมศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบางช้าง
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ครอบครัว
มีสายสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งคน
ในครอบครัวอันก่อให้เกิด
ความอบอุน่

จ านวนครอบครัว 
50 ครอบครัว

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละครอบครัวมีสาย
สัมพันธ์ที่เกิดความ
อบอุ่นที่ดีเพิ่มขึ้น

ครอบครัวมีสายสัมพนัธ์
ที่เกิดความอบอุน่
ระหวา่ง
คนในครอบครัว

กอง
สวัสดิการ ฯ

๕ **อบรมกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นแก่
ประชาชน

ประชาชนทั่วไป
ในต าบล 
จ านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมาย  เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย

ส านักปลัด ฯ

5 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและสงัคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   2 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
     2.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แข่งขันกีฬา

หมู่บ้านหรือต าบล
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนออกก าลังกาย
เพื่อความสามัคคีในชุมชน

จ านวน 200 คน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชากร
ที่ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้น

ประชากร
ที่มีการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี

กอง
การศึกษา ฯ

๒ **จัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา (ด าเนินการแล้ว)

1.เพื่อให้เด็ก/เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป 
มีอปุกรณ์ในการเล่นกฬีา
2.เพื่อให้เด็ก/เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์
                                         
                                         
                                         

จ านวน 9 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชากร
ที่ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้น

ประชากร
ที่มีการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี

กอง
การศึกษา ฯ

รวม 7 โครงการ

2 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและสงัคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   2 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
     2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 โครงการ

53



 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ **สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

คนละ 7.37 บาท/วัน
จ านวน 260 วัน 
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6
1 โรงเรียน จ านวน 25 คน

เด็กก่อนเกณฑ์
จ านวน 10 คน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
นักเรียน
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียน
มีพฒันาการ
ที่สมวยั
เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
 สมบูรณ์ แข็งแรง

๒ **สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน
คนละ 20 บาท/วัน
จ านวน 200 วัน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

เด็กนักเรียน 
รร.วัดจุฬามณี 
ชั้นอนุบาล - ป.6 
จ านวน 25 คน

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
นักเรียน
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ สมบูรณ์
แข็งแรง

๓ **สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กก่อนเกณฑ์
คนละ 20 บาท/วัน
จ านวน 245 วัน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เด็กก่อนเกณฑ์
จ านวน 10 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
นักเรียน
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ สมบูรณ์
แข็งแรง

กอง
การศึกษา ฯ

ก. ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและสงัคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   2 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน 

     2.๑  แผนงานการศึกษา

ที่
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
รู้รักสามัคคี และอยู่ใน
ระเบียบวินัยอันดี

เด็ก เยาวชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละเด็ก 
เยาวชน รู้จัก
หน้าที่ รู้รัก
สามัคคีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน รู้จัก
หน้าที่ รู้รักสามัคคีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม

๕ สนับสนุนโครงการส่งเสริมนักเรียน
ด้านดนตรีไทยโรงเรียน
วัดจุฬามณี

เพื่อให้นักเรียน
มีเคร่ืองดนตรีไทยใช้ 
ในการเรียน การสอน

นกัเรียน
โรงเรียนวัดจุฬามณี
และโรงเรียนในสังกดั

32,000 – – – – นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ
ด้านดนตรีไทย
เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน 
รู้จักหน้าที่ รู้รัก
สามัคคีมีคุณธรรม
และจริยธรรม

๖ สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดโรงเรียนวัดจุฬามณี

เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และสามารถ
ใช้กีฬาเป็นเคร่ืองมือ
หลีกเล่ียงยาเสพติด

เด็กนกัเรียน และเยาวชนใน
ต าบลบางช้าง

16,000 �– �– �– �– จ านวนนักเรียน
ที่มีการ
ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีเพิ่มขึ้น

นักเรียน เด็ก เยาวชน
ต าบลบางช้าง
มีสุขภาพแข็งแรง
และห่างไกล
ยาเสพติด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

     2.๑  แผนงานการศึกษา

กอง
การศึกษา ฯ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ สนับสนุนโครงการประดิษฐ์ 

ประดอย (ท าขนม/อาหารไทย
พื้นบ้าน) โรงเรียนวัดจุฬามณี

เพื่อปลูกฝังนักเรียน
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง
ในการท างานและการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง

เด็กนักเรียนวัดจุฬามณี 16,000 �– �– �– �– จ านวนนักเรียน
มีความรู้จาก
ปฏบิัติจริงในการ
ท างาน

นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังการท างาน

กอง
การศึกษา ฯ

๘ สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพงาน
เกษตรพอเพยีงโรงเรียนวัดจุฬามณี

เพื่อปลูกฝังนักเรียน
ให้นักเรียน
ปฏิบัติจริงในการท างาน
ทางด้านการเกษตร

เด็กนักเรียนวัดจุฬามณี 16,000 �– �– �– �– จ านวนนักเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น

นักเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

กอง
การศึกษา ฯ

๙ **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด
จุฬามณี)
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อเป็นการพฒันาระบบการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน

(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
จ านวน ๑๐ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี
(๒)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
จ านวน ๑๐ คน
-ค่าหนังสือเรียน อตัราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี
-ค่าอปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 
๒๐๐ บาท/ปี
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อตัราคนละ 
๓๐๐ บาท/ปี
-ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียนอตัราคนละ 
๔๓๐ บาท/ปี

 17,000

11,300

 17,000

11,300

 17,000

11,300

 17,000

11,300

 17,000

11,300

จ านวนเด็กก่อน
เกณฑ์มี
พัฒนาการที่ดี
เพิ่มขึ้น

เด็กก่อนเกณฑ์
มีพัฒนาการที่ดี

กอง
การศึกษา ฯ

 9 โครงการ

โครงการที่ 9 อยู่ในแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบบัที่ 3 หนา้ 10 ล าดับที่ 12

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

     2.๑  แผนงานการศึกษา
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหาร
ที่สะอาดปราศ
จากสารปนเปื้อน

เพื่อตรวจประเมินสถาน
ประเมิน

2 การอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 9 ต าบลบางช้าง

โครงการเพิ่มเติม : อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.
2561-2564)  แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
หน้า 1 ล าดับท่ี 2 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การสาธารณสุขมูลฐานยกระดับ
การบริการทางการแพทย์ 
เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย 
ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ
 และโรคไม่ติดต่อ

ประชาชนในต าบลบางช้าง 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละของ
ประชาชนปุวย
เป็นโรคลดลง

ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข ฯ

ก. ยทุธศาสตร์ที่ 3.สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและสงัคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   2 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน 
ได้บริโภค อาหาร
ที่สะอาด
ปราศจากสาร
ปนเปื้อนและ
รสชาติอร่อย

ประชาชน 
ได้บริโภค อาหารที่
สะอาดปราศจาก
สารปนเปื้อนและ
รสชาติอร่อย

กอง
สาธารณสุข ฯ

     2.2  แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

๕๐,๐๐๐๑

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ 2 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

อาหารปลอดภยั
ใส่ใจผู้บริโภค

สถานประกอบอาหาร
ประกอบด้วยตลาด (ชั่วคราว)
จ านวน 2 แห่ง
เป็นไปตามมาตรญานอาหารปลอดภยั

ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้น าชุมชน อส
ม. ผู้ประกอบการ 70 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ร้อยละ 80 ของชุมชนต าบล
บางช้าง มีกิจกรรมควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รพ.สต.
บางช้าง

รพ.สต.
วัดดาวดึงษ์

กอง
สาธารณสุข ฯ

4 รณรงค์และปูองกันโรคเอดส์ เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชนมคีวามรู้ใน
การปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์โดย
ความร่วมมอืกบัทุก
ภาคส่วนในพื้นที่

เด็กวัยเรียน เยาวชน และ
ประชาชนต าบลบางช้าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกบั
การปูองกนั
โรคเอดส์เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบั
การปูองกนั
โรคเอดส์

กอง
สาธารณสุข ฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

๓ ควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก
และไวรัสซิก้า

เพื่อควบคุม
ปูองกันไม่
ให้เกิดการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

     2.2  แผนงานสาธารณสขุ

ทรายเคมีก าจัดลูกน้ า
น้ ายาเคมี
น้ ามัน  เบนซิล
น้ ามันดีเซล
ค่าแรง   พน่ยงุ
ค่าจัด อบรมคนละ 
100 บาท

ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

ร้อยละของ
ประชาชนปุวย
เป็นโรคลดลง

ทรายเคมีก าจัดลูกน้ า
น้ ายาเคมี
น้ ามัน  เบนซิล
น้ ามันดีเซล
ค่าแรง   พน่ยงุ
ค่าจัด อบรมคนละ 
100 บาท

ทรายเคมีก าจัดลูกน้ า
น้ ายาเคมี
น้ ามัน  เบนซิล
น้ ามันดีเซล
ค่าแรง   พน่ยงุ
ค่าจัด อบรมคนละ 
100 บาท

ทรายเคมีก าจัด
ลูกน้ า
น้ ายาเคมี
น้ ามัน  เบนซิล
น้ ามันดีเซล
ค่าแรง   พน่ยงุ
ค่าจัด อบรมคนละ 
100 บาท

ทรายเคมีก าจัดลูกน้ า
น้ ายาเคมี
น้ ามัน  เบนซิล
น้ ามันดีเซล
ค่าแรง   พน่ยงุ
ค่าจัด อบรมคนละ 
100 บาท
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ **สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ 
เจ้าฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
(ด าเนนิการแล้ว)

เพื่อส่งเสริม ปอูงกนั 
เฝูาระวัง ควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ ใน
ประชากรสัตว์เขต
พื้นที่ต าบลบางช้าง

ประชากรสัตว์ในพื้นที่ หมท่ี่
 1 - 9 ต าบลบางช้าง (ตาม
ข้อมลูพื้นฐานที่ได้จากการ
ส ารวจประชากรสัตว์ของ 
อบต.บางช้าง 
อตัราตัวละ 30 บาท)
-ป ี61 จ านวน 1,156 ตัว
-ป ี62 จ านวน 1,266 ตัว
-ป ี63 จ านวน 1,366 ตัว
-ป ี64 จ านวน 1,466 ตัว
-ป ี65 จ านวน 1,566 ตัว

คาดว่าเพิ่มขึ้นปลีะ 100 ตัว

34,680 37,980 40,980 43,980 46,980 ร้อยละของ
ประชาชน
ปลอดภยั
จากโรคพษิ
สุนขับา้

ประชาชนใน
เขตต าบลบาง
ช้างปลอดภยั
จากโรคพษิ
สุนขับา้

กอง
สาธารณสุข ฯ

5 โครงการ

     2.2  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หมายเหตุ เดิมอยู่ใน ล าดับที่ 11 หน้าที่ 9 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 

ที่
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มนี้ ายาเคมภีณัฑ์ 
น้ ายาต่างๆ น้ ายา
เคมเีติมเคร่ือง
ดับเพลิงในการ
ปฏบิัติงาน

ส านักปลัด ฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมนี้ า
สะอาดในการ
อปุโภค-บริโภค

กองช่าง

1 โครงการ

รวม 15 โครงการ

     2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

๑ **จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้มีน้ ายาเคมีภณัฑ์
 น้ ายาต่างๆ น้ ายาเคมี
เติมเคร่ืองดับเพลิง ใน
การปฏบิัติงาน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภค

น้ ายาเคมีภณัฑ์ น้ ายาต่างๆ เคมี
เติมเคร่ืองดับเพลิง

เคมีภณัฑ์ น้ ายาต่างๆ น้ ายา
คลอรีน สารส้ม

ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ **จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   

(ด าเนนิการแล้ว) 
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ในการยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
ปี 61 จ านวน 926 คน 
ปี 62 จ านวน 986 คน 
ปี 63 จ านวน 1,046 คน 
ปี 64 จ านวน 1,106 คน 
ปี 65 จ านวน 1,166 คน
หมายเหตุ - คาดวา่เพิ่มขึ้น
ปีละ 60 คน

7,748,400 7,983,600 8,218,800 8,454,000 8,689,200 จ านวนผู้สูงอายุ
สังคมได้รับ
เบี้ยยังชีพ     
อย่างทั่วถึง

ผู้สูงอายุสังคมได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
ชีวติดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ ฯ

๒ **จ่ายเบี้ยยังชีพคนพกิาร
(ด าเนนิการแล้ว)

เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร
ในการยังชีพ

ผู้พกิาร จ านวน 98 คน 
ปี ๖๒ จ านวน ๑๓๕ คน
ปี ๖๓ จ านวน 14๐ คน
ปี ๖๔ จ านวน 145 คน
ปี ๖5 จ านวน 145 คน
(หมายเหตุ ปี ๖๒-๖5 คาด
วา่เพิ่มขึ้นปีละ 5 คน)

854,000 1,296,000 1,344,000 1,392,000 1,440,000 จ านวนผู้พกิาร
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง

ผู้พกิารได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง
 และมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ ฯ

๓ **จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
(ด าเนนิการแล้ว)

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในการยังชีพ

ปี 61 จ านวน 3 คน 
ปี 62 จ านวน 4 คน 
ปี 63 จ านวน 5 คน 
ปี 64 จ านวน 6 คน 
ปี 65 จ านวน 7 คน

18,000 24,000 30,000 36,000 42,000 จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพอย่างทั่วถึง

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพอย่างทั่วถึง

กอง
สวัสดิการ ฯ

ก. ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและสงัคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   2 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน 

     ๑.๑  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการที่ 1 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 11 ล าดับที่ 13 โครงการที่ 2 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 12 ล าดับที่ 14
โครงการที่ 3 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 13 ล าดับที่ 15
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ **สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อเฝ้าระวัง 
ส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมป้องกันโรค
โดยชุมชน

จ านวน 1 กองทุน 40%ของ
ยอดเงินที่

กอง
ทุนสปสช.
จัดสรรให้
(งบ อบต.)

40%ของ
ยอดเงินที่

กองทุนสปสช.
จัดสรรให้
(งบ อบต.)

40%ของ
ยอดเงินที่

กอง
ทุนสปสช.
จัดสรรให้
(งบ อบต.)

40%ของ
ยอดเงินที่

กอง
ทุนสปสช.
จัดสรรให้
(งบ อบต.)

40%ของ
ยอดเงินที่

กองทุนสปสช.
จัดสรรให้
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับการบริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง

กอง
สาธารณสุข ฯ

รวม  4 โครงการ

     ๑.๑  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ **จัดต้ังศูนย์อ านวยความปลอดภยั

ทางถนน (ด าเนินการแล้ว)
เพื่อป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุบนท้องถนน

จัดต้ังศูนย์ 
จ านวน 1 แห่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึน้

ประชาชน
มีความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน

ส านักปลัด ฯ

๒ **ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเกีย่วกับ
การป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน

อาสาสมัคร 
จ านวน 30 คน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละอปพร.มีความ
เข้มแข็งเพิ่มขึน้

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือนมีความเข้มแข็ง

ส านักปลัด ฯ

๓ จัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

เพื่อจัดหาวสัดุเคร่ืองแต่ง
กายชุดปฏบิัติการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จ านวน 40 คน    ��-    ��- 80,000    ��-    ��- จ านวนเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่มีสดุเคร่ืองแต่ง
กายชุดปฏบิติัการ

จา้หน้าที่ทอ้งถิน่มีสดุเคร่ือง
แต่งกายไวใ้ช้ปฏบิติังาน

ส านักปลัด ฯ

๔ **เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภยัให้แก่ประชาชน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และสามารถจัดการอุบัติภยั
ในชุมชนได้

ประชาชนในต าบล
บางช้าง จ านวน  50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจดัการอุบติัภยั
ภายในชุมชน

ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จดัการอุบติัภยัภายในชุมชน

ส านักปลัด ฯ

๕ *จดัซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิงประจ า หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 - 9
โครงการเปลีย่นแปลง : โครงการที่ 5 อยู่ในแผนพัฒนา 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติมฉบบัที่ 3 หน้า 14
 ล าดับที่ 16

เพื่อให้มีเคร่ืองมือดับเพลิง
ใช้อย่างเพยีงพอ

จ านวน 9 หมู่บ้าน    ��- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
เพิ่มขึน้

ประชาชนที่มีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สินเพิ่มขึน้

ส านักปลัด ฯ

1,000,000 1,000,000**ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีท าการ
ส านักงาน อบต.บางช้างและบริเวณ หมู่ที่ 
1 - 9 (อยูใ่นแผนเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 หน้า
 15 ล าดับที่ 17)
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อป้องกันโจรกรรมและ
ปัญหายาเสพติด
ภายในหมู่บ้าน

๖ บริเวณส านักงาน 
อบต.บางช้าง และบริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9

1,000,000

ก. ยทุธศาสตร์ที่ 3.สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สงูอายใุห้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ ๓ การพัฒนาดา้นความมั่นคง การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สงัคม
     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   3 การพัฒนาดา้นความมั่นคง การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สงัคม
     3.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่มีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ สนบัสนนุกจิกรรมศูนย์

ต่อสู้ยาเสพติดต าบล
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จ านวน 9 หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละปัญหา
ยาเสพติดและ
ปัญหาสังคม
ลดลง

ปัญหายาเสพติด
และปัญหาสังคม
ลดลง

ส านักปลัด ฯ

รวม 7 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์ที่ 3.สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สงูอายใุห้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ ๓ การพัฒนาดา้นความมั่นคง การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สงัคม
     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   3 การพัฒนาดา้นความมั่นคง การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สงัคม
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ส่งเสริมและสนับสนุน

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และเป็นการสร้างความเข้ม
เข็งให้กับชุมชน

จ านวน 1 หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่หันมา
ประกอบอาชีพของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ประชาชนที่หันมา
ประกอบอาชีพของ
ท้องถิ่น

ส านักปลัด ฯ

๑ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

ประชาชนทุกวัยในพื้นที่ 
จ านวน 100 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ – ร้อยละประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนเพิ่มขึ้น

ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนเ

กอง
การศึกษา ฯ

๒ เพิ่มศักยภาพประชาชน
ด้านการส่งเสริมอาชีพ

เพื่อเพิ่มรายได้ และ
ผลผลิต
ให้แก่เกษตรกร

ประชาชนในพื้นที่ 
จ านวน 100 คน

– – ๕๐,๐๐๐ – – ร้อยละของ
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
อาชีพ

ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาอาชีพ

กอง
สวัสดิการ ฯ

๑ ก าจัดสัตว์ศัตรูพชืเศรษฐกิจ เช่น 
มะพร้าว ส้ม ล้ินจี่ กล้วย ฯลฯ

เพื่อลดการท าลายไม้ผล ของ
สัตวศั์ตรูพชืลงร้อยละ 
30 ของไม้ผลที่ถูกสัตว์
ศัตรูพชืท าลาย

เกษตรกรในต าบล
บางช้าง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เสียหายลดลง

ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย
ลดลง

ส านักปลัด ฯ

     4.2 แผนงานการศึกษา 2 โครงการ

     4.3 แผนงานการเกษตร 3 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 1. สง่เสริมและพัฒนาให้เปน็ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวฒันธรรมที่สอดคลอ้งกับวถีิชีวติอยา่งยั่งยนื และ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสนิค้าเกษตรและ
ประมง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ ๔ การพัฒนาและการสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่ ๔ การพัฒนาและการสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว
     4.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ด้านการอนุรักษ์และใช้พลังงาน
ทดแทน

เพื่อลดการใช้พลังงาน
ในชุมชน

ประชาชนทุกวัยในพื้นที่
  จ านวน 100 คน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
อนุรักษ์และ
ใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น

ลดการใช้พลังงาน
ในชุมชน

กอง
สาธารณสุข ฯ

๓ รณรงค์ให้ชุมชนใช้เตามหาเศรษฐี
(เตาซุปเปอร์อั้งโล่) เตาชีวมวล,
บ่อบ าบัดแก๊ส

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง เพื่อลด
ปริมาณการใช้ถ่านใน
ครัวเรือน

ประชาชนในต าบล
บางช้าง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ประชาชนใช้
เตาถ่านลดลง

เกิดการใช้
เทคโนโลยี
เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง 
และลดปริมาณ
การใช้ถ่าน
ในครัวเรือน

กอง
สาธารณสุข ฯ

รวม 6 โครงการ

         4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ **จ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขนและ

ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 1,683 ครัวเรือน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อเก็บขนและก าจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่

เก็บขนและก าจัดขยะ
มูลฝอย 
จ านวน 9 หมู่บ้าน

๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ร้อยละของขยะ
มูลฝอยลดลง

ขยะมูลฝอยในพื้นที่
ต าบลบางช้าง ไม่มี
ตกค้าง และจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม

กอง
สาธารณสุข ฯ

๒ **ฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูลในชุมชน
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล

ประชาชนต าบลบางช้าง 
จ านวน 9 หมู่บ้าน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของขยะ
มูลฝอยลดลง

ครัวเรือนก าจัดขยะมูล
ฝอยอยา่งเหมาะสมและ
ถูกวิธีเพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข ฯ

๑ สนับสนุนกิจกรรมสมาชิกเครือข่าย
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. 70 คน – ๓๐,๐๐๐ – – – ร้อยละประชาชนที่มี
 ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่มี ส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข ฯ

๒ **ปรับปรุงภมูิทัศน์ 2 ข้างทางทั้ง
ทางบกและทางน้ า ภายในต าบล
บางช้าง
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อด าเนินการตัดแต่งกิง่ไม้ 2ข้าง
ทางทั้งทางบกและทางน้ า จัดเกบ็
ขยะและก าจัดวัชพชื ผักตบชวาทั้ง
ทางบกและทางน้ า

พื้นที่ต าบลบางช้าง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพฒันา
ให้ดีขึ้น

บริเวณถนนและ
ล าคลองภายใน
ต าบลบางช้าง
สะอาดสวยงาม

กอง
สาธารณสุข ฯ

รวม 4 โครงการ

     5.2 แผนงานสาธารณสขุ 2 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 4. สร้างเสริมประสทิธภิาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มมีสว่นร่วมทุกภาคสว่น

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ 5 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่  5   การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
     5.๑ แผนงานเคหะชุมชน 2 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์

ประชาสัมพนัธภ์ารกิจ
ของ อบต. 

ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯ
จ านวน 9 หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเข้าใจใน
ภารกจิของอบต.
มากยิง่ขึ้น

ประชาชนเข้าใจใน
ภารกิจของ อบต.

ส านักปลัด ฯ

๒ จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง

โครงการเพิ่มเติม : อยูใ่นแผนพฒันา 
(พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
หน้า16 ล าดับที่ 18

เพื่อด าเนินการเลือกต้ัง
ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและผู้บริหารท้องถิ่น
ตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 คน
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 9 คน

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกต้ังมา
ลงคะแนนใช้สิทธิ์

เลือกต้ังนายก ฯ และ
สมาชิกสภา ฯ 
เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด

ส านักปลัด ฯ

๓ รณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ังทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนรู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของตนในการเลือกต้ัง

จ านวน 4 คร้ัง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนรู้จักสิทธิ
และหน้าที่ของตนใน
การเลือกต้ัง

ประชาชนที่ออกมา
ใช้สิทธใินการ
เลือกต้ังเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด ฯ

4 **ปรับปรุงอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง หมู่ที่ 8
(ด าเนินการแล้ว)
เพิ่มเติม : อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) 
แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 29 ล าดับที่ 40

เพื่อให้อาคารที่ท าการ 
ส านักงานอบต.บางช้าง 
อยูใ่นสภาพพร้อม
ในการปฏบิัติราชการ

ปรับปรุงอาคาร เช่น 
เปล่ียนหลังคาอาคาร
เปล่ียนฝ้ายิบซ่ัม ฉาบเรียบ 
ทาสีภายในอาคาร

300,000  -  -  -  - ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ
ในการบริการที่
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนที่พงึพอใจ
ในการบริการที่
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

๕ เพิ่มศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น 
และพนักงานส่วนต าบล

เพื่อเป็นการพฒันาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่นทุกฝ่าย

จ านวน 30 คน ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ร้อยละของบุคลากร 
ได้รับการพฒันา
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มขึ้น

บุคลากร ได้รับการ
พฒันาความรู้
ความสามารถใน
การปฏบิัติหน้าที่

ส านักปลัด ฯ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 5. สร้างเสริมประสทิธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมือง และสงัคมที่ดี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

     ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางช้าง ที่   6  การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมือง และสงัคมที่ดี
     6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 7 โครงการ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์
ช่วยเหลือในชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 9 
ต าบลบางช้าง

๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ
ในการบริการที่
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนที่พึงพอใจ
ในการบริการที่
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด ฯ

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่งเสริม
การประชาคม
และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกด้าน

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับการปกครองท้องถิ่น
ของไทย และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 300 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปกครองท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปกครอง
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด ฯ

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ
ในการบริการ

ประชาชนที่พึงพอใจ
ในการบริการ ที่
สะดวก 
มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

โครงการที่ 7 อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 4 ล าดับที่ 4

๖ บริการประชาชนด้านจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการช าระภาษี

หมู่ที่ 1 - 9 ต าบลบางช้าง

     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

งบประมาณ
วตัถุประสงค์โครงการที่

     6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 **จัดพธิีทางศาสนาต่าง ๆ 

(ด าเนินการแล้ว)
เพื่อสืบสานประเพณีทาง
ศาสนาและร่วมกจิกรรม
ทางศาสนา

ประชาชน
จ านวน 150 คน
และวดัในต าบลบางช้าง

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน 
ชุมชนและองค์กร
เอกชน ที่มีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรม

ประชาชนชุมชน 
และองค์กรเอกชนที่
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม

กอง
การศึกษา ฯ

๒ **จัดงานรัฐพธิีต่าง ๆ 
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนได้
แสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระ
มหากษัตริย์เพิ่มขึน้

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์

ส านักปลัด ฯ

๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษตัริย์

ประชาชน 
จ านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละประชาชนได้
แสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระ
มหากษัตริย์เพิ่มขึน้

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด ฯ

๔ ฝึกอบรม “ท าความดี ตามวิถีพทุธ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
จ านวน 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละเด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีเพิ่มขึน้

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา ฯ

๕ อบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกบุคลากร
ของอบต.ให้มีคุณธรรม และ
จริยธรรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางช้าง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละบุคลากร
ของ อบต.มีความรู้
เกีย่วกบัคุณธรรม 
และจริยธรรมเพิ่มขึ้น

บุคลากรของ อบต.
มีคุณธรรม และ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด ฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

     6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 โครงการ
งบประมาณ
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 2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ซ่อมแซมและปรับปรุงจุดเสียงไร้สาย 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 – 
หมู่ที่ 9 รับทราบข่าวสาร
การประชาสัมพนัธต่์างๆ

ประชาชน จ านวน 9  
หมู่บ้าน จ านวน 17 จุด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ – – ร้อยละของ
ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารของ
ท้องถิ่นมากขึ้น

ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารของ
ท้องถิ่นมากขึ้น

กองช่าง

๒ จัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 9 และประจ าส านักงาน 
อบต.บางช้าง

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-9 
ได้รับข่าวสารอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

สถานที่อ่านหนังสือพมิพ ์
จ านวน 7 จุด

๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารมากขึ้น

ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารมากขึ้น

ส านักปลัด ฯ

๓ **ติดต้ังบอร์ดประชาสัมพนัธ์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9
(ด าเนินการแล้ว)

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1   
และหมู่ที่ 9 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพยีง
และทั่วถึง

บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 2 แห่ง

๗๐,๐๐๐ – – – – ร้อยละของ
ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารของ
ท้องถิ่นมากขึ้น

ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารของ
ท้องถิ่นมากขึ้น

ส านักปลัด ฯ

รวม 16 โครงการ

โครงการที่ 1 อยูใ่นแผนพฒันา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 17 

     6.4 แผนงานเคหะชุมชน 3 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน

เอนกประสงค์วัดบางพรม หมู่ที่ 5
เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่จัดกจิกรรม/ 
ประชุมและเล่นกฬีา

ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร    
จ านวน 1 แห่ง

– – – – 2,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ
ได้อยา่งสะดวก ปลอดภัย
 และได้มาตรฐาน

กองช่าง

๒ กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์วัดช้างเผือก หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่จัดกจิกรรม/ 
ประชุมและเล่นกฬีา

ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร    
จ านวน 1 แห่ง

– – – – 2,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ 
ได้อยา่งสะดวก ปลอดภัย
 และได้มาตรฐาน

กองช่าง

๓ กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์วัดลังกา หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่จัดกจิกรรม/ 
ประชุมและเล่นกฬีา

ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร
จ านวน 1 แห่ง

– – – 2,500,000 – ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ 
ได้อยา่งสะดวก ปลอดภัย
 และ
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

๔ กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์วัดดางดึงษ ์หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่จัดกจิกรรม/ 
ประชุมและเล่นกฬีา

ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง

– – 2,500,000 – – ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ
ได้อยา่งสะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

กองช่าง

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ที่   ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองวดัโรงธรรม ม.5 
ต าบลบ้านปรก เชื่อมต าบางช้าง ม.8

เพือ่ให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร

– – –  6,500,000 – ร้อยละ
ครัวเรือน
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิม่
มากขึ้น

ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

๗ **ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมบริเวณ
วดัจฬุามณี หมู่ที่ 9
(ด าเนินการแล้ว)

เพือ่ให้ประชาชนใช้
เป็นสถานที่จดักิจกรรม 
ประชุมและเล่นกีฬา

ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร 
จ านวน 1 แหง่

2,500,000 – – – – ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
สถานที่ใช้
ประกอบ
กิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่
จดักิจกรรมประชุม
และเล่นกีฬา

กองช่าง

๘ ปรับพืน้ที่ลานจอดรถแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตรอบอุโบสถวดัจฬุามณี หมู่ที่ 9

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 1 แหง่ – – – 500,000 – ร้อยละแหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

แหล่งท่องเที่ยวด้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน

เอนกประสงค์วัดพระยาญาติ 
(ปากง่าม) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่จัดกจิกรรม/ 
ประชุมและเล่นกฬีา

ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร    
จ านวน 1 แห่ง

– – 2,500,000 – – ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ
ได้อยา่งสะดวก ปลอดภัย
 และได้มาตรฐาน

กองช่าง

๑๐ กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์วัดอลงกรณ์ หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่จัดกจิกรรม/ 
ประชุมและเล่นกฬีา

ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร    
จ านวน 1 แห่ง

– – 2,500,000 – – ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ
ได้อยา่งสะดวก ปลอดภัย
 และได้มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 10  โครงการ - -  -  -  -

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม

แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงสร้าง
เหล็ก 1 ชั้น บริเวณวดัจฬุามณี  หมู่ที่ 9

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการใช้งานที่เป็น
ประโยชน์สูงสุด

ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 
80 เมตร

– 4,850,000 – – – ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
สถานที่ใช้
ประกอบ
กิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้อยา่ง
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

กองช่าง

๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายทางเข้าวดัพระยาญาติ 
(ปากง่าม) หมู่ที่ 7 พร้อมขยายสะพานและ
สะพานท่อลอด จ านวน 3 แห่ง

เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6.50
 เมตร ยาว 125 เมตร หนา
 0.05 เมตร
และขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 303 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

– – 1,500,000 – – ร้อยละ
ครัวเรือน
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิม่
มากขึ้น

ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 2 โครงการ - -  -  -  -

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและ
ประมง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ที่  4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     4.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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บัญชคีรภุณัฑ์แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบรหิารส่วนต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถบรรทกุขยะมูล
ฝอย)

จ านวน 1 คัน – – – ๒,๔๐๐,๐๐๐ – ส านกัปลัด ฯ

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(รถใช้ส าหรับลากเรือลงน  า)

         – – – ๕๐,๐๐๐ – ส านกัปลัด ฯ

รวม 3 โครงการ รวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐  -

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท

หมายเหตุ 
โครงการจัดซ้ือเครื่องจักรกลหนักครื่องมืออุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ า แบบหาบหาม เรอืท้องแบนและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการป้องกันสาธารณภัย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561 - 2564 (ฉบับที่ 1) หน้า 136 ล าดับที่ 1
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯ แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 33 ล าดับที่ 2

ส านกัปลัด ฯ– – ๑,๖๐๐,๐๐๐ – –แผนงานรักษาความสงบภายใน๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร
เคร่ืองจักรกลหนกั

จัดซื อเคร่ืองจักรกลหนกัคร่ืองมืออุปกรณ์
 รถยนต์บรรทกุเคร่ืองสูบน  า แบบหาบ
หาม เรือทอ้งแบนและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบั
การปอ้งกนัสาธารณภยั
อุปกรณ์ปอ้งกัน บรรเทาสาธรณภยั 
จ านวน 1 ชดุ
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