
ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี

หลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง 

และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม         

ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์

การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ใน

ที่สุด แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน

กระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน 

การวางแผนแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งแสดงวสิัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ

และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

“แผนพัฒนาสามปี” จึงหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ

เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น

ควรมีสภาพความพร้อมอย่างนอ้ย 2 ประการ คือ 

1. มีความแนน่อนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไป

ได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมใน

เรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่

จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 

/4. เป็นเอกสาร ... 
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4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึง

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและใช้เป็นแนวทางการวางแผน และพัฒนาต าบลบางเตย 

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดหลักความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนพัฒนาสามปีฉบับนี ้ จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ และยังให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย        

อีกด้วย  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร     

ส่วนต าบลบางเตย ที่ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำสำมปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ

สนองตอบต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

หลังจากได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน        

แผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางในการไปด าเนนิการ  7  ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรยีมกำรจัดท ำแผน 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง

ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี    

พ.ศ. 2559 – 2561 ผา่นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัต ิ

ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการ

ของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด/อ าเภอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์  

การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

  /3. เมื่อได้แนวทาง ... 
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3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วเวลาการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /

กิจกรรม อะไรบ้างที่ต้องด าเนนิการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่

คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้

จะต้องมีการด าเนินการดังนี ้

1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการ

พัฒนา 

2) พิจารณาท าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ

ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

3) มีการตัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงใน

แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ทั้งข้อมูลภายใน

องค์กรและข้อมูลภายนอกเพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค) ได้ 

 2. การวิเคราะหข์้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1) การประเมนิผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

2) การคัดเลือกยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 

 1. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ที่ประชุมรว่มกันพิจารณาคัดเลือก 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดย

พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี

  2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา   

ที่จะต้องด าเนนิการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนนิการย่อมมีความหลากหลาย 

ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี ้คือ 

1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนว

ทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ  เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรม       

ที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหนว่ยงานอื่น  

/2) พิจารณาจัด ... 
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2) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้

แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน

และในด้านของผลการด าเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในที่ต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

- จากความจ าเป็นเร่งด่วน 

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนนิการ 

ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  

ผลผลิต  ผลลัพธ์งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 6   กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี

โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี ้

  ส่วนที่   1   บทน า 

  ส่วนที่   2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น          

  ส่วนที่   3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

  ส่วนที่   4   ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  ส่วนที่   5   บัญชโีครงการพัฒนา 

  ส่วนที่   6   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ

พัฒนาปัญหาความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น  

3. ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีตอ่สภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ 

  4. เมื่อสภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ผูบ้ริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ

และประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปีตอ่ไป 

 

/1.4 ประโยชน์ของ ... 
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

1. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการพัฒนา

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถประหยัดได้ทั้งเวลา บุคลากร และ

งบประมาณในการด าเนินการอย่างมรีะบบ 

3. เป็นกรอบในการพิจารณา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในห้วง

ระยะเวลาสามปี 

4. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม 

และเป็นไปได้สูงสุดในการด าเนินการ 

5. เป็นแนวทางที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณประจ าปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา

สามปีตามล าดับและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพื่อ  

รับฟังประชาพิจารณ์และน าข้อคิดเห็นที่ได้รับรวมถึงปัญหาอุปสรรคและแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่นให้ลุลว่งไปด้วยดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ... 
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ส่วนที่ 2 

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
 

ประวัติควำมเป็นมำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 

ประวัติความเป็นมา  "ต าบลบางเตย"  นั้น ที่เรียกว่าบางเตยสืบเนื่องมาจากใน

สมัยก่อนการสัญจรไป - มา  การขนส่งสินค้าใช้เรื่อเป็นยานพาหนะ  การแบ่งเขตพื้นที่ก็ใช้แม่น้ า    

คู  คลอง  หรือล ากระโดง  เป็นแนวเขต  และริมสองฝั่งแม่น้ าบริเวณต าบลบางเตยก็มีต้นเตยหรือ

ปัจจุบันเรียกว่าต้นหนามเตย  ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  ชาวบ้านในละแวกนี้ได้ค้นพบว่าใบเตยมี

ประโยชน์มากมายนานัปการและที่ขึ้นชื่อและสามารถน ามาใช้สอยได้แก่  หมอนเตย  ส าหรับหนุน

ศีรษะเวลานอนหลับพักผ่อน  เสื่อเตยไว้ส าหรับปูนอน  ปูนั่งเล่น  รวมถึงการสานปลาตะเพียน

ส าหรับเป็นของเล่นของประดับได้  ในปัจจุบันจงึถือวา่เป็นหัตถกรรมพืน้บ้านประจ าต าบลบางเตย 

            อีกทั้งสมัยก่อนคนไทยนิยมกินหมากกินพลู  หมากของต าบลบางเตย  ถือว่าเป็น

สินค้าขึ้นชื่อ  เนื่องจากต้นหมากที่ปลูกบริเวณต าบลบางเตยจะให้รสฝาด  เมื่อน ามาผสมกับใบพลู  

จะให้รสชาติที่ถูกปากคนไทยสมัยก่อนที่นยิมกินหมากเป็นอย่างยิ่ง  หมากจึงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิด

หนึ่งของต าบลบางเตย 

            ในปัจจุบันได้เกิดมีขนุน  เรียกว่า  "ขนุนพันธุ์เหลืองบางเตย"  สืบเนื่องมาจาก

เกษตรกรได้เพาะพันธุ์เมล็ดขนุนและได้กลายพันธุ์เกิดเป็นขนุนพันธุ์ใหม่ถือว่าเป็นขนุนพันธุ์ดีและมีชื่อ

ของต าบลบางเตย  เพราะขนุนพันธุ์นี้ให้ผลดกติดลูกดีและมีผลที่ใหญ่ประมาณ  20  กิโลกรัมต่อผล  

มีเนื้อหนาแนน่  ยวงยาว  รสชาติหวานสเีหลืองน่ารับประทาน  ซึ่งปัจจุบันขนุนพันธุ์นี้ต้นแม่พันธุ์อยู่ที่

สวนของ  นางบังอร  สุขทัศน์  หมู่ที่ 3 ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้มี

เกษตรกรน าไปจ าหนา่ยทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
 

สภำพทั่วไป 

1. ที่ตั้ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยตั้งอยู่เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ถนน

บางเตย -ไร่ขิง – ทรงคะนอง ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โฉนดที่ดินเลขที่ 

37170 เลขที่ดิน 319 ระวาง UTM หมายเลขระวาง 5036 I 3822 หน้าส ารวจ 934 ต าบลบางเตย 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ N 13 องศาเหนือ 43 ลิปดา 29.3 ฟิลิปดา และที่ E 100 องศาตะวันออก 16 

ลิปดา 45.1 ฟิลิปดา เนือ้ที่ 1 ไร่ 2 งาน 16 ตร.ว. มีพื้นที่ 10.725 ตร.กม. หรอืประมาณ 6,703.125 ไร่ 

ทิศเหนอื ติดตอ่กับ อบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ทิศใต้  ติดตอ่กับเทศบาลเมอืงไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ทิศตะวันออก ติดตอ่กับเทศบาลต าบลบางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ อบต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

หา่งจากที่วา่การอ าเภอสามพรานประมาณ 16 กิโลเมตร 

/เขตการปกครอง ... 
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  2. เขตกำรปกครอง จัดตัง้โดยยกฐานะจากสภาต าบลบางเตย เป็น องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเตย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 ปัจจุบันปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขต

การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเต็มพื้นที่ทั้ง 7 หมูบ่้าน ดังนี ้

  หมูท่ี่ 1  บ้านคลองสามบาท  มีพื้นที่ประมาณ   1,496.38  ไร่ 

  หมูท่ี่ 2 บ้านคอราง  มีพื้นที่ประมาณ   1,457.45  ไร่ 

  หมูท่ี่ 3 บ้านคลองหลวง  มีพื้นที่ประมาณ     702.04  ไร่ 

  หมูท่ี่ 4 บ้านบางเตย  มีพื้นที่ประมาณ      762.15  ไร่ 

  หมูท่ี่ 5 บ้านคลองโพธิ์  มีพื้นที่ประมาณ     796.35  ไร่ 

  หมูท่ี่ 6 บ้านคลองดงตาล มีพื้นที่ประมาณ     826.24  ไร่ 

  หมูท่ี่ 7 บ้านคลองผีเสือ้  มีพื้นที่ประมาณ     663.21  ไร่ 

3.  สภำพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของต าบลบางเตยเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่

น้ าท่าจีนไหลผ่าน มีล าคลองสาธารณะและคลองขุดเองลักษณะเป็นคลองซอยคล้ายคลอง

ชลประทาน มีน้ าใช้ตลอดปี พื้นที่เป็นดินเหนียวตกตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการ

ปลูกพืชโดยเฉพาะพืชสวนและไม้ผลต่างๆ พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,2 เป็นพื้นที่นาข้าว นาผักกะเฉด 

และเลี้ยงปลาน้ าจืดบางส่วน พื้นดินเป็นดินเหนียวที่มีองค์ประกอบของในกลุ่มดินที่ 8 และ 8/2      

ซึ่งประกอบด้วยดินชุดบางเลนที่ตกตะกอนทับถมผวิดิน ดนิชุดบางกอกและดนิชุดธนบุรี  

4. สภำพภูมิอำกำศ มี 3 ฤดูกาล คอื  

ฤดูฝน  เริ่มตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 

ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดอืนตุลาคม – เดือนมกราคม 

ฤดูร้อน  เริ่มตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 

  5. ประชำกร มีความหนาแนน่เฉลี่ย 518.88 คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่บ้ำน   ครัวเรอืน  ชำย  หญิง  รวม 

หมูท่ี่ 1 บ้านคลองสามบาท   2,135   1,225  1,423  2,648 

หมูท่ี่ 2  บ้านคอราง    1,634       995    999  1,994 

หมูท่ี่ 3 บ้านคลองหลวง              63       88     107    195 

หมูท่ี่ 4 บ้านบางเตย        55       56       69    125 

หมูท่ี่ 5 บ้านคลองโพธิ์                   65       98     121    219 

หมูท่ี่ 6 บ้านคลองดงตาล                74       97                 111               208 

หมูท่ี่ 7 บ้านคลองผีเสือ้                  74       80                 96               176 

  รวม    4,100             2,639            2,926  5,565 
 

/ข้อมูลประชากร ... 
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ข้อมูลประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุ 

ช่วงอายุ (ปี)    ชาย   หญิง   รวม 

0  –   5    ปี    237   221   458 

6  –  17    ปี    358   336   694 

18 –  60   ปี                  1,792          1,875          3,667 

60 ปีขึ้นไป    310   436   746 
 

(ข้อมูลส านักบริหารงานทะเบียนอ าเภอสามพราน ณ เดอืนมนีาคม 2558) 

สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 

1. อำชีพ  

- อาชีพหลัก คอื เกษตรกรรม  

- อาชีพรอง คือ ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ผักกะเฉด ส้มโอ ขนุน หมาก กล้วยไม้ มะม่วง 

2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงเตย 

- โชว์รูมรถยนต์     จ านวน   4 แห่ง 

- ร้านซ่อมรถ อะไหล่รถ    จ านวน   9 แห่ง 

- ร้านอาหาร     จ านวน   6 แห่ง 

- สถานีบริการน้ ามันและก๊าซ   จ านวน   6 แห่ง 

- ร้านค้าไม้แปรรูป    จ านวน   2 แห่ง 

- โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน  34 แห่ง 

- ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์    จ านวน   3 แห่ง 

- หอ้งเช่า     จ านวน  47 แห่ง 

- โกดังเก็บของ     จ านวน   6 แห่ง 

- ห้างสรรพสินค้า    จ านวน   3 แห่ง 

- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด    จ านวน  54 แห่ง 
(ข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ณ เดอืนเมษายน 2558) 

สภำพสังคม 

  1. กำรศึกษำ 

- โรงเรียนระดับประถมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา จ านวน   1   แห่ง 

- ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน   1   แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง     จ านวน   1   แห่ง 

- ที่อา่นหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน   4   แห่ง 

  2. ศำสนำ 

- ศาลเจ้า (หมูท่ี่ 2)      จ านวน   1   แห่ง 

/3. สาธารณสุข ... 
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3. สำธำรณสุข 
 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.บางเตย)  จ านวน   1   แห่ง 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน 

- ร้านขายยา       จ านวน   1   แห่ง 

- อัตราการมีและใช้สว้มราดน้ าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

4. ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

- จุดตรวจเจ้าหน้าที่ต ารวจ (อบต.ทรงคนอง)   จ านวน    1   แห่ง 

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต.บางเตย จ านวน    1   แหง่ 

- ทีมกู้ภัย (OTOS)      จ านวน   10   คน 

- เครือข่ายอาสาวารี      จ านวน    5   คน 

- รถบรรทุกน้ าดับเพลิง      จ านวน    2   คัน 

กำรบรกิำรพื้นฐำน 
 

1. กำรโทรคมนำคม  

- โทรศัพท์สาธารณะ     จ านวน       14   แห่ง 

2. กำรไฟฟ้ำ 

- อัตราการมีไฟฟ้าใช้ของหมู่บ้านคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

3. แหล่งน้ ำ 

- บ่อน้ าบาดาล      จ านวน      12   แหง่ 

- หอถังน้ าประปา คสล.     จ านวน      12   แหง่  
 

ล ำดับ 

ที ่
สถำนที่ต้ัง หมู่ที ่

ควำมจุ 

(ลบ.ม.) 

เครื่องสบูน้ ำ 

(แรงม้ำ) 

กระแสไฟฟ้ำ 

(เฟส) 

1 หอถังที่ท าการ อบต.บางเตย 1 17 10 3 

2 หอถังคลองสามบาท 1 30 10 3 

3 หอถังซอยเจริญท า 1 30 10 3 

4 หอถังสาคร – สุดท้ายอุทศิ 2 17 10 3 

5 หอถังปั้มบางจาก 2 30 5 2 

6 หอถังบ้านตาจนัทร์ 2 30 10 3 

7 หอถังรา้นส้มแกว้ 2 17 10 3 

8 หอถังโรงเรยีนบ้านบางเตย 2 17 10 3 

9 หอถังบ้านนางประดับ 3 30 5 2 

10 หอถังคลองโพธิ ์ 5 30 10 3 

11 หอถังทางเข้าสภาต าบลเก่า 7 30 10 3 
      

 

/แหลง่น้ าธรรมชาติ ... 
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  - แหลง่น้ าธรรมชาติ 

ล ำดับ 

ที่ 
แม่น้ ำ/ล ำคลอง หมู่ที่ 

กว้ำง 

(เมตร) 

ยำว 

(เมตร) 

พื้นที่ 

(ตำรำงเมตร) 

1 แมน่้ าท่าจนี (นครชัยศรี) 1 – 7 100 4,000 400,000 

2 คลองสามบาท 1 8.00 3,500 28,000 

3 คลองหมอคง 1 8.00 1,500 12,000 

4 คลองล าประโดง 1 8.00 400 3,200 

5 คลองสูนโปร่ง 1 5.00 560 2,800 

6 คลองบางเตย 2 8.00 3,700 29,600 

7 คลองคุต 2 7.00 1,600 11,200 

8 คลองหลวง 3 7.00 860 6,020 

9 คลองประดับ 3 6.00 500 3,000 

10 คลองครูเมธ 3 - - - 

11 คลองเทิดพระเกียรติ ซอย 2 3 - - - 

12 คลองราษฎร์สามัคคี 4 - - - 

13 คลองใหญ่ 4 - - - 

14 คลองยายจู๋ 4 8.00 1,200 9,600 

15 คลองโพธิ์ 5 8.00 1,400 11,200 

16 คลองเจ๊กหยู 5 - - - 

17 คลองป้าแจง 5 - - - 

18 คลองยายหนู 5 - - - 

19 คลองยายใบ 5 - - - 

20 คลองตงตาล 6 8.00 850 6,800 

21 คลองยายเทียบ 7 - - - 

22 คลองยายแอ๋ว 7 - - - 

23 คลองผเีสื้อ 7 8.00 1,700 13,600 

 

- สถานีสูบน้ า ส านักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน จ านวน  2  แห่ง 

 1) สถานีสูบน้ า ปตร.สามบาท โครงการสง่น้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจรญิ 

 2) สถานีสูบน้ า ทรบ.บางเตย ส านักชลประทานที่ 11 

 

 

/4. การคมนาคม ... 
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4. กำรคมนำคม  

- ถนนที่อยู่ในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง 

 1) ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 

 2) ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

 3) ถนนสายไร่ขงิ – บางเตย – ทรงคะนอง 

- ถนนที่อยู่ในความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 21 สาย ดังนี้ 
 

ล ำดับ 

ที ่
ชื่อถนน หมู่ที ่

กว้ำง 

(เมตร) 

ยำว 

(เมตร) 

ลักษณะ 

ผวิจรำจร 

ท่อ 

ระบำยน้ ำ 

เสำไฟฟำ้ 

(ต้น) 

1 บางเตย ซอย 1 1 5.00 750 คสล. 250 4 

2 บางเตย ซอย 2 1 6.00 1,947 คสล./AC - 42 

3 เลียบคลองสามบาท 1 - - หนิคลุก - - 

4 เลียบคลองหมอคง 1 ≈5.00 1,400 คสล. - - 

5 เจริญท า 1 5.00 940 คสล. 700 17 

6 บางเตย ซอย 3 2 ≈5.00 1,260 AC - 37 

7 บางเตย ซอย 4 2 5.00 1,205 AC - 20 

8 บางเตย ซอย 5 2 5.00 1,522 AC 165 39 

9 บางเตย ซอย 6 2 4.00 1,670 AC - 19 

10 บางเตย ซอย 7 2 4.00 1,540 คสล./AC - 8 

11 บางเตย ซอย 8 2 4.00 700 คสล./หินคลุก - - 

12 สาคร – สุดท้ายอุทิศ 2 4.00 168 AC - - 

13 บางเตย ซอย 3 เชื่อมต่อ ซอย 5 2 4.00 366 AC - 7 

14 เลียบคลองบางเตย 2 4.00 250 คสล. - - 

15 เทิดพระเกียรตสิมเด็จย่า 3-7 6.00 4,680 AC - - 

16 เทิดพระเกียรต ิซอย 2 3 4.00 700 หนิคลุก - - 

17 เทิดพระเกียรต ิซอย 1 5 4.00 650 หนิคลุก - - 

18 เลียบคลองโพธิ์ 5 3.00 1,000 AC - - 

19 เฉลิมพระเกียรติ 6 5.00 740 AC - - 

20 ฉลอม 7 4.00 560 หนิคลุก - - 

21 ทางเข้าสภาต าบลเก่า 7 5.00 280 คสล. - 7 
 

หมายเหตุ  AC หมายถึง แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

 

 

/ข้อมูลอื่นๆ ... 
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ข้อมูลอื่นๆ 

กลุ่มองค์กรภาคประชาชน/มวลชนจัดตั้ง 

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) ต าบลบางเตย จ านวน   48   คน 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.)   จ านวน   90   คน 

- กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพต าบลบางเตย   จ านวน   85   คน 

- กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน 5 กลุ่ม    จ านวน  217   คน 

- ชมรมผูสู้งอายุบางเตยสร้างสรรค์    จ านวน  345  คน 

- กลุ่มผู้ผลติส้มโอ      จ านวน   70   คน 

- กลุ่มผู้ผลติข้าว      จ านวน  229  คน 

- กลุ่มผู้ผลติผักกะเฉด      จ านวน   20   คน 

- กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลบางเตย    จ านวน   35   คน 

- ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล  จ านวน   30   คน 

- สภาวัฒนธรรมต าบลบางเตย     จ านวน   16   คน 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางเตย    จ านวน  201   คน 

- กองทุนแมข่องแผ่นดิน      จ านวน  114   ครัวเรือน  

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ  จ านวน     1  แห่ง 

ศักยภำพด้ำนบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
 

  1. ข้ำรำชกำรกำรเมือง 

- คณะผู้บริหำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงเตย 

1. นายวิทยา  ชิวค้า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

2. นายสุรพัต  การะเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

3. นายสมพงษ์  เฟื่องบางหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

- ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย ประกอบด้วย 

1. นายเปลี่ยน  ปิ่นบัวทอง 

2. นายสุรชัย  ทับทิมจรูญ 

3. นายมนตรี  การะเวก 

- ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

1. นายกฤษดา  สุขสมัย  ก านันต าบลบางเตย 

2. นายส าเริง  อุยบางเตย ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1 

3. นายณรงค์  ปิ่นบัวทอง ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 2 

4. นายอภิชาติ  สุขสมัย  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 4 

5. นายธวัช  ไทยทว ี ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 5 

6. นายพิมล  สร้อยทอง ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 6 

7. นายณรงค์ฤทธิ์  โถค้า  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 7 
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/- สมาชิกสภา ... 
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- สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 

1. นายมานพ  เฟื่องบางหลวง  ประธานสภา อบต.บางเตย 

2. นายพูลพล  แซ่ซี   รองประธานสภา อบต.บางเตย 

3. นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท  เลขานุการสภา อบต.บางเตย 

4. นายบุญมี  น้อยประชา  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 1 

5. นายเสรี   ปิ่นบัวทอง  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 2 

6. นายวิม   เปรมปรีดิ ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 3 

7. นายสุรวุฒิ  เกติพันธ์  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 3 

8. นายอรรถพล  พลชัย   สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 4 

9. นายสมศักดิ์  สร้อยทอง  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 4 

10. นายนิคม  เจริญลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 5 

11. นายอ านาจ  ประสงค์สันตสิุข  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 5 

12. นายอุทัย  แย้มประชา  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 6 

13. นายฉลอง  จันทราภาษ  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 6 

14. นางสาววารุณี  แซ่บู๊   สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมูท่ี่ 7 

  2. ข้ำรำชกำรประจ ำ  ทั้งหมด  68  อัตรา ดังนี้ 

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น    จ านวน      20     อัตรา 

- ลูกจ้างประจ า      จ านวน       1      อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน      26     อัตรา 

- พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน      20     อัตรา 

- ครู/ผูดู้แลเด็กเล็ก     จ านวน       1     อัตรา 

-ระดับการศกึษาของบุคลากร 

  1) ประถมศึกษา     จ านวน      20     คน 

 2) มัธยมศกึษา/อาชีวศกึษา   จ านวน      20     คน 

 3) ปริญญาตรี     จ านวน      18     คน 

 4) ปริญญาโท     จ านวน      10     คน 

 

 

 

 

 

 

/ศักยภาพทาง ... 
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ศักยภำพทำงกำรคลัง 
   

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประมาณการ

รายรับไว้รวมทั้งสิน้     65,000,000.-     บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

ก.   หมวดภาษีอากร         12,620,000  บาท 

ข.   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต               1,655,000  บาท 

ค.   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,000,000  บาท 

ง.   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,200,000  บาท 

ช.   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 620,000  บาท 

ซ.   หมวดรายได้จากทุน  20,000   บาท 

ฌ.   ภาษีจัดสรร 41,885,000  บาท 

ญ.   เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000,000  บาท 

 

  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประมาณ

การรายจา่ยไว้รวมทั้งสิ้น     65,000,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

ก.   แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,934,680  บาท  

ข.   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,200,000  บาท 

ค.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3,141,000  บาท 

ง.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 985,000  บาท 

จ.  แผนงานการเกษตร 622,600  บาท 

ฉ.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 810,700  บาท 

ช.  แผนงานการศกึษา 6,156,980  บาท 

ซ.  แผนงานเคหะและชุมชน 10,727,700  บาท 

ฌ.  แผนงานสาธารณสุข 2,913,160  บาท 

ญ.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,633,000  บาท 

ฎ.  แผนงานการพาณิชย์ 3,468,760  บาท 

ฏ.  แผนงานงบกลาง 2,406,420  บาท 

 

 

 

 

 

 

   /ส่วนที่ 3 ... 
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ส่วนที่  3 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 
 

สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556            

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงผู้น าชุมชน ได้คัดเลือกโครงการที่ส าคัญในการ

พัฒนาตามล าดับความเดือดร้อนของประชาชน และให้สอดคล้องกับงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สามารถด าเนินการไปแล้วตามความเหมาะสม และความจ าเป็น

เร่งดว่นในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. ถนนเลียบคลองหมองคง หมูท่ี่ 1 311,000 บาท 

2) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก เลียบคลองโพธ์ิ หมูท่ี่ 5 1,865,000 บาท 

3) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านตาเช่ียว หมู่ท่ี 1 1,089,000 บาท 

4) กอ่สร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนซอยศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 1,088,000 บาท 

5) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย 7 หมูท่ี่ 2 1,088,000 บาท 

6) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย 8 หมูท่ี่ 2 1,088,000 บาท 

7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนซอยร่วมอุทิศ หมู่ท่ี 2 1,070,000 บาท 

8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 7 หมูท่ี่ 2 849,500 บาท 

9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทิดพระเกยีรต ิซอย 2 หมูท่ี่ 3 468,400 บาท 

10) ขยายไหลท่างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย 2 หนา้โรงงานฟาสซิโน หมูท่ี่ 1 193,000 บาท 

11) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนสภาต าบล หมู่ท่ี 3,7 596,000 บาท 

12) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ (โค้งลุงเสียง) หมูท่ี่ 5 207,000 บาท 

13) ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกยีรต ิหมู่ท่ี 6 465,000 บาท 

14) ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ถนนเทิดพระเกยีรต ิซอย 3 หมูท่ี่ 3 1,094,000 บาท 

15) ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ถนนเทิดพระเกยีรต ิซอย 2 หมูท่ี่ 4 263,000 บาท 

16) ก่อสร้างถนนถนนดนิเสริมลูกรังและหินคลุก ถนนซอยฉลอม หมูท่ี่ 7 467,000 บาท 

17) ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนบางเตย ซอย 5 หมูท่ี่ 2 4,038,000 บาท 

18) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บางเตย ซอย 3 เชื่อมชนซอย 5 หมูท่ี่ 2 1,221,000 บาท 

19) ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ซอยเจรญิท า (ตอ่โครงการเดิม) หมูท่ี่ 1 424,000 บาท 

20) ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย 1 หมูท่ี่ 1 533,500 บาท 

21) ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย 2 หมูท่ี่ 1 3,201,000 บาท 

22) ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนบางเตย ซอย 4 หมูท่ี่ 2 717,500 บาท 

23) ก่อสร้างประตูระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก คลองใหญ่ หมู่ท่ี 4 1,085,000 บาท 

24) ก่อสร้างประตูระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก คลองผู้ใหญ่เทียนอ่ิน หมู่ท่ี 6 1,012,000 บาท 

25) ก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเสริมหินคลุก ถนนเทิดพระเกยีรต ิซอย 1 หมูท่ี่ 5 586,500 บาท 

26 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองประดับ หมูท่ี่ 3 942,500 บาท 

27 ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมเขื่อน คสล. ถนนบางเตย ซอย 7 เชื่อมถนนบางเตย ซอย 8 หมูท่ี่ 2 1,366,000 บาท 
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28) ลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 1 150,000 บาท 

29) ลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 2 201,000 บาท 

30) ลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 3 209,000 บาท 

31) ลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 7 99,000 บาท 

32) ปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะ ถนนบางเตยซอย 2, 3 – 5 และถนนทางหลวง # 3315 หมูท่ี่ 1, 2  929,000 บาท 

33) เปลี่ยนท่อเมนประปา จากสะพานผู้ใหญ่ส าเริง อุยบางเตย ถึง บ้านนายฉลอม จันทร์กลัด หมูท่ี่ 1 235,100 บาท 

34) เปลี่ยนท่อเมนประปาจากบ้านนายสามารถ - บ้านนางกุหลาบ หมูท่ี่ 1 217,000 บาท 

35) เปลี่ยนท่อเมนประปาจากหอถังบางเตยซอย 3 (ป๊ัมน้ ามันบางจาก) - แยกสาครอุทิศ หมู่ท่ี 2 188,200 บาท 

36) ขุดเจาะบอ่บาดาล (ริมคลองสามบาท) หมูท่ี่ 1 610,000 บาท 

37) การสง่เสริม สนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงผังเมอืงรวม ผังเมอืงชุมชน การวางผังชุมชน 38,400 บาท 

38) ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาตน้ไมแ้ละก าจัดวัชพืช 234,900 บาท 

39) ปรับปรุงหอกระจายข่าวขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย 234,865 บาท 

40) จัดซือ้ศาลาหมู่ท่ี 1 124,500 บาท 

41) จัดซือ้เครื่องราวเหล็กกันตก 195,000 บาท 

42) ค่าจัดซือ้กระจกส่องโค้งและไฟกระพริบ  94,700 บาท 

  งบประมำณ 31,089,565 บำท 
 

3.2 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการประกอบอาชีและการเพิ่มรายได้ 
 

1) โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานกลุม่สตรี 150,000 บาท 

2) อุดหนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรฯ (บริหารจัดการศูนยบ์ริการฯ) 30,600 บาท 

3) อุดหนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรฯ (ส่งเสริมพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตวพ์ันธ์ุด)ี 200,000 บาท 

4) อุดหนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรฯ (ฝกึอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร) 40,000 บาท 

5) อุดหนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยฯี (ป้องกันและก าจดัศัตรูพชื/โรคระบาดสัตว์) 100,000 บาท 

6) อุดหนุนกลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาอาชพีต าบลบางเตย 80,000 บาท 

  งบประมำณ 600,600 บำท 
 

3.3 ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนและชุมชน 
 

1)     อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ 143,700 บาท 

2) โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคมระดับหมูบ้่าน/ต าบล 47,000 บาท 

3) โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานผู้สงูอายุต าบลบางเตย 52,000 บาท 

4) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 50,000 บาท 

5) อุดหนุนศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบางเตย 50,000 บาท 

6) อ าเภอเคลื่อนท่ี อบต.ย้ิม 52,200 บาท 

7) อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 50,000 บาท 

  งบประมำณ 444,900 บำท 
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3.4 ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยฯ 
 

1) ค่าใชจ้่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 1,230,000 บาท 

2) โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกดีขวางทางน้ าคลองสาธารณะ หมูท่ี่ 1 35,000 บาท 

3) โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกดีขวางทางน้ าคลองสาธารณะ หมูท่ี่ 2 40,000 บาท 

4) โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกดีขวางทางน้ าคลองสาธารณะ หมูท่ี่ 3 35,000 บาท 

5) โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกดีขวางทางน้ าคลองสาธารณะ หมูท่ี่ 4 35,000 บาท 

  งบประมำณ 1,375,000 บำท 
 

3.5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาฯ 
 

1) อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลบางเตย 172,000 บาท 

 2) อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางเตย 828,000 บาท 

 3) อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางเตย 85,125 บาท 

 4) อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบางเตย 353,345 บาท 

 5) โครงการกิจกรรมทัศนศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 57,740 บาท 

 6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย ตามโครงการโรงเรียนอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้ 200,000 บาท 

 7) โครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กวันปิดภาคเรียน (มอบประกาศนียบัตร) 10,000 บาท 

 8) ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ไหวค้รู ปฐมนเิทศน์) 3,150 บาท 

 9) เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน (ศกึษา) 15,000 บาท 

 10) ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าป ี2557 41,830 บาท 

 11) ประชุมผู้ปกครอง 8,875 บาท 

 12) วัสดุการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85,000 บาท 

 13) จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตแ์ละรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ 64,650 บาท 

 14) ค่าใชจ้่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันพ่อ) 76,225 บาท 

 15) ค่าใชจ้่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันแม)่ 90,920 บาท 

   งบประมำณ 2,091,860 บำท 

  

3.6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตและการสาธารณสุข 
 

1) อุดหนุนโครงการการสาธารณสขุมูลฐาน (อสม.) 105,000 บาท 

2) สนับสนุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 250,000 บาท 

3) โครงการจัดซื้ออุปกรณอ์อกก าลังกายกลางแจ้ง 199,000 บาท 

4) โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นสุขภาพ คณะกรรมการ อสม. 75,000 บาท 

5) โครงการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีน) 43,600 บาท 

6) จ้างเหมาบริการและค่าสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย   156,650 บาท 

7) เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลงั และ จัดซือ้เครื่องพ่นหมอกควันชนดิสะพายไหล ่ 180,000 บาท 

8) ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์และจัดท าแผนสุขภาพฯ 196,200 บาท 

9) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลอืดออก 8,500 บาท 

  งบประมำณ 1,213,950 บำท 

 /3.7 ยุทธศาสตร์การป้องกัน ...
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3.7 ยุทธศาสตรก์ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 

1) โครงการฝกึทบทวน อปพร. 200,000 บาท 

 2) โครงการฝกึอบรมดับเพลงิให้กับประชาชนในต าบล 50,000 บาท 

 3) จัดซือ้วัสดุครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลงิ 515,900 บาท 

 4) ชุดดับเพลงิอาคาร (ชุดดับเพลงิมาตรฐาน) 30,000 บาท 

 5) จัดซือ้วัสดุและเครื่องแต่งกายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบัิตงิานอับเพลงิ และ อปพร. 172,100 บาท 

 6) โครงการอบรม ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด 50,000 บาท 

 7) อุดหนุนศูนยป์ฏบัิตกิารแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล 70,000 บาท 

 8) ค่าใชจ้่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย 321,550 บาท 

   งบประมำณ 1,409,550 บำท 8 
 

3.8 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการที่ดี 
 

1) จ้างเหมาจัดท าตูต้ดิผนัง 284,620 บาท 

 2) ค่าคู่สายอินเตอร์เน็ตต าบล ค่าเชา่พืน้ท่ี/ฝาก/จัดท า/ปรับปรุง เว็บไซต์ ของ อบต. 99,800 บาท 

 3) ค่าจัดซือ้วัสด-ุครุภัณฑ์ ส าหรับการปฏบัิตงิาน 1,594,000 บาท 

 4) จ้างเหมาจัดท าตูต้ดิผนัง 284,620 บาท 

 5) ค่าคู่สายอินเตอร์เน็ตต าบล ค่าเชา่พืน้ท่ี/ฝาก/จัดท า/ปรับปรุง เว็บไซต์ ของ อบต. 99,795 บาท 

 6) คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (ปลัด) 14,000 บาท 

 7) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (ปลัด) 13,000 บาท 

 8) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (ปลัด) 18,000 บาท 

 9) คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (คลัง) 56,240 บาท 

 10) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (คลัง) 18,000 บาท 

 11) คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล (ศกึษา) 15,000 บาท 

 12) โตะ๊ตั้งคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เคหะและชุมชน) 4,600 บาท 

 13) คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (เคหะและชุมชน) 32,200 บาท 

 14) โตะ๊ท างานเหล็ก (คลัง) 32,800 บาท 

 15) โตะ๊ท างานเหล็ก (สาธารณสุข) 8,200 บาท 

 16) โตะ๊ท างานเหล็ก (เคหะและชุมชน) 16,400 บาท 

 17) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี (คลัง) 37,500 บาท 

 18) รถจักรยานยนต์ (สาธารณสุข) 46,400 บาท 

 19) รถจักรยานยนต์ (เคหะและชุมชน) 46,400 บาท 

 20) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (ปลัด) 25,000 บาท 

 21) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแคบ 780,000 บาท 

 22) ตูบ้านเลื่อนทึบ (ปลัด) 8,400 บาท 

 23) ตูบ้านเลื่อนกระจก (ปลัด) 9,000 บาท 

 24) ตูเ้หล็กบานเลื่อนทึบ (คลัง) 8,400 บาท 

 25) ตูบ้านเลื่อนทึบ (สาธารณสุข) 7,800 บาท 

 

  
/26) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ... 
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26) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สาธารณสุข) 10,000 บาท 

 27) เครื่องตบดิน 19,000 บาท 

 28) เครื่องตัดคอนกรตี 80,000 บาท 

 29) เครื่องเชื่อมเหล็ก 15,000 บาท 

 30) เครื่องหาพกิัดทางภูมศิาสตร์ 101,000 บาท 

 31) เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ 30,000 บาท 

 32) ล้อวัดระยะทาง 11,000 บาท 

 33) เครื่องพิมพ ์(เคหะและชุมชน) 100,000 บาท 

 34) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 750 VA (ปลัด) 1,700 บาท 

 35) เครื่องส ารองไฟ (ศกึษา) 5,500 บาท 

 36) เครื่องส ารองไฟ (สาธารณสุข) 1,800 บาท 

 37) ครุภัณฑ์โฆษณา (โปรเจคเตอร์) ส านักปลัด + ค่าตดิตัง้เครื่องมัลตมิเีดียร์ 21400 95,500 บาท 

 38) เครื่องก าเนดิไฟฟ้า (เคหะและขมุชน) 62,060 บาท 

 39) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 14 ลบ.ม. 3,790,000 บาท 

 40) เครื่องดับเพลงิแบบหาบหาม 417,000 บาท 

 41) ค่าจ้างเหมาท าประกันรถยนต์ (เบิกส านักปลัด) 23,145 บาท 

 42) ครุภัณฑ์โซฟาพร้อมเก้าอี้ (ส านักปลัด) 87,500 บาท 

 43) ค่าจ้างเหมาท าวารสาร 90,000 บาท 

 44) แผนผังโครงสร้าง อบต.บางเตย  80,000 บาท 

 45) โครงการจัดทัศนศึกษา ดูงาน ผูน้ าท้องถิ่นและสมาชกิสภาฯ รวมท้ังพนักงานของ อบต. 229,600 บาท 

 46) ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร อบต.บางเตย 684,000 บาท 

 47) ค่าใชจ้่ายในการเลอืกตัง้ 45,000 บาท 

 48) สมทบกองทุนประกันสังคม 517,600 บาท 

 49) สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น 556,000 บาท 

 50) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศกึษาวจิัย หรือพัฒนาระบบตา่งๆ  20,000 บาท 

 51) อุดหนนุอ าเภอสามพราน (ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้การจา้งของ อปท.ระดับอ าเภอ) 33,000 บาท 

 52) ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชนแ์ตนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 1,254,700 บาท 

 53) ค่าใชจ้่ายสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  522,690 บาท 

 54) ค่าใชจ้่ายสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พกิาร  343,500 บาท 

 55) ค่าใชจ้่ายสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 20,000 บาท 

   งบประมำณ 12,806,470 บำท 

รวมทั้งสิ้น    147 โครงกำร/กิจกรรม  เป็นเงินงบประมำณท้ังสิ้น 51,031,895 บาท 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร ์... 

 



 

หน้ำที่ 21 

 

/ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ... 

ส่วนที่ 4  

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

  ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเตย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 

Strategy Map 

   

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

           

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

       

 

    

พันธกจิ  
พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ให้มีมาตรฐานครอบคลมุทั่วถงึพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน

เศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

 
จัดหาและพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค 

บรโิภค  

       

 

    

เป้ำประสงค ์  

1. ก่อสรา้ง 

ปรับปรุง

บ ารุงรักษา ถนน 

ทางสาธารณะ 

สะพาน ทางเดิน

เท้าและระบบ

ระบายน้ าให้ได้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนา 

ปรับปรุง  

สภาพภูมิทัศน์ 

การผังเมืองรวม 

การควบคมุการ 

ใชป้ระโยชน์ใน

ที่ดินตามการ 

วางผังเมือง 

 3. การพัฒนาและ

ส่งเสรมิการขยาย

เขตไฟฟา้ การ

เพิ่มไฟฟา้ส่อง

สว่างและการ

บรหิารไฟฟา้

สาธารณะ 

 4. จัดหาและ

พัฒนาแหล่งน้ า 

เส้นทางคมนาคม

ทางน้ า    ขดุลอก

แหลง่น้ า เพื่อ

ประสิทธิภาพ ใน

การเก็บกกัน้ าและ

ระบายน้ าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 5. ก่อสรา้ง 

ปรับปรุง  

ขยายเขต และ

บ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

   

 

        

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

            

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 
 

2. จัดหาและพฒันาแหลง่น้ าเพื่อ 

การอุปโภคบรโิภค 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการสาธารณสุข 

             

 

    

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 
 

                

พันธกจิ  การพัฒนาด้านสขุภาพและอนามัย  

การพัฒนาเศรษฐกิจ   

การพัฒนารายได้ และ

ส่งเสรมิเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
 

                

เป้ำประสงค ์  

1. ส่งเสริม 

ปรับปรงุ

พัฒนาการ

จัดระบบ

บริการ

สาธารณสุข 

 2. ส่งเสริม

การป้องกัน

และควบคุม

โรค ทั้ง

โรคติดต่อ

และไม่ติดต่อ 

 3. ให้ความรู้

และส่งเสริม

เกี่ยวกับ

สุขภาพและ

อนามัย 

 

 4. ส่งเสริม

การประกอบ

อาชีพ

ทางการ

เกษตรและ

การพัฒนา

รายได ้

 5. สง่เสริม

การ

ด ารงชีวิต

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ 

พอเพยีง  

 6. ส่งเสริม

ความรู้ความ

เขา้ใจในการ

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

 7. ส่งเสริม

การปลกูและ

ดูแลต้นไม้ 

ในพื้นที่

รับผิดชอบ 

 8. ส่งเสริม

การจดัการ

ขยะมูลฝอย

สิ่งปฏิกลู

และของเสีย

ในขุมชน

อยา่งเป็น

ระบบ 

   

 

              

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต และการสาธารณสุข 

 
 

                

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนา    ดา้น

สาธารณสุข และอนามัย 
 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ และ

การพัฒนารายได้ 

 
3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ...
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 

 
 

 
   

 

   

 

     

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 
 

 
           

พันธกจิ  
พัฒนางานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ให้มีประสิทธภิาพ 
 

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ

อย่างตอ่เนื่อง 

 
พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน 

และพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 

 
 

 
           

เป้ำประสงค ์  

1. สง่เสริมการ   มี

สว่นร่วมของ

ประชาชนใน   

การป้องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

 2. พัฒนาความรู้

และเพิ่ม

ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัตงิาน

ของ อปพร.  

ต าบลบางเตย 

 3. พัฒนา 

ประสิทธภิาพ 

ในการด าเนนิงาน

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความเดอืด

ให้แก่ประชาชน 

 4. รณรงค์ 

ป้องกัน ควบคุม 

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิอย่าง

ย่ังยืน 

 5. สง่เสริม

สนับสนุนและ

พัฒนาเครือข่าย

องค์กรภาค

ประชาชน 

 6. สง่เสริม

สนับสนุนให้

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี  

มีความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 
 

 
           

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 

 
 

 
           

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

2. เฝา้ระวังและ

แก้ไขปัญหายา

เสพติดอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
3. ส่งเสรมิองค์กรชุมชนและ

พัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ...
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
         

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 
 

 
         

พันธกจิ  
ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมทีด่ีงาม 

 
 

 
     

  

    

เป้ำประสงค ์  

1. พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งใน

และนอกระบบ 

และส่งเสรมิการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

 2. พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุก

ระดับ เพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

 3. ส่งเสรมิ

อนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4. ส่งเสรมิการ

แสดงออกซึง่

ความจงรักภักดี

ต่อสถาบันหลัก

ของชาต ิ

 5. ส่งเสรมิการ

ปฏิบัติตามหลัก

ค าสอนของ

ศาสนา และ

ค่านิยมที่ดีงาม 

 
 

 
         

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
         

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. ส่งเสรมิ การจัดการศึกษา 

และการเรียนรู้ภาคประชาชน 
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ... 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 

 
 

 
       

วิสัยทัศน์  

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนา่อยู ่ประชาชนมีความเข้มแข็งและมสี่วนร่วมใน

พัฒนา มีระบบบรกิารสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บรหิารจัดการ 

 
 

 
       

พันธกิจ  
ส่งเสรมิการบรหิารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 

 
       

เป้ำประสงค ์  

1. ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

พัฒนา การติดตาม

ตรวจสอบตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 2. พัฒนาขีด

ความสามารถใน

การจัดบรกิาร 

สาธารณะ และการ

บรกิารให้แก่

ประชาชน 

 3. พัฒนาความรู้

ความสามารถของ

บุคลากรเพื่อการ

บรกิารที่ดี 

มีประสิทธิภาพ 

แก่ประชาชน 

 4. จัดหาวัสดุ  

ครุภัณฑ์ ที่มี

คุณภาพ และ

เพียงพอส าหรับการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บรกิารประชาชน 

 
 

 
       

ยุทธศำสตร์ 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 

 
 

 
       

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบรหิารงานทั่วไป 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2. การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร 

และบริหารจัดการในการปฏบิัติราชการ 

 

  4.1 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า      

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็ งและมีส่วนร่วมในพัฒนา มีระบบบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมที่แสดงให้

เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเกิด

จากการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ

สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา 

 
 

/4.2 พันธกิจ ... 
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  4.2 พันธกิจ ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเตย ประกอบด้วย 10 พันธกิจ และน าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนา

ในพื้นที่ พันธกิจมีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาและน าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 

  4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 2 พันธกิจ 

ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 2) จัดหาและพัฒนา

แหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  

  4.2.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการสาธารณสุข จ านวน 3 พันธกิจ 

ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 2) การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 3 

พันธกิจ ประกอบด้วย 1) พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 2) ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 3) พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงใน

การด ารงชีวติ 

  4.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 1 

พันธกิจ คือ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ค่านิยมที่ดีงาม 

  4.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จ านวน 1 พันธกิจ คือ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) และความรับผดิชอบต่อสังคม 

  4.3 เป้ำประสงค์ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น (goals) เป็นกรอบในการก าหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจ าน าไปสู่เป้าหมาย (targets) เพื่อส่งผล

ให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ก าหนดเป้าประสงค์ไว้ 28 เป้าประสงค์ มีความสอดคล้อง

ทั้งวิสัยทัศน ์พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

ถนน ทางสาธารณะ สะพานทางเดินเท้า และระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ     

2) พัฒนา ปรับปรุง สภาพภูมทิัศน์ การผังเมืองรวม การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามการวาง

ผังเมือง 3) การพัฒนาและส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างและการบริหารไฟฟ้า

สาธารณะ 4) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า เส้นทางคมนาคมทางน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อประสิทธิภาพ

ในการเก็บกักน้ าและระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต บ ารุงรักษา

ระบบประปาหมู่บ้าน 6) ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการจัดระบบบริการสาธารณสุข 7) ส่งเสริมการ

ป้องกันและควบคุมโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 8) ให้ความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพและ

อนามัย 9) ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการพัฒนารายได้ 10) ส่งเสริมการ

ด ารง ชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง  11 )  ส่ ง เสริมความรู้ความเข้ า ใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12) ส่งเสริมการปลูกและดูแลต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ                         

ด                                                                                                  /13) ส่งเสริมการ ...                                      
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13) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียในชุมชนอย่างเป็นระบบ 14) ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15) พัฒนาความรู้และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. ต าบลบางเตย 16) พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชน 17) รณรงคป์้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 18) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน          

19) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         

20)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ ง ในและนอกระบบ และส่ ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 

21) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 22) ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 23) ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ

สถาบันหลักของชาติ 24) ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา และค่านิยมที่ดีงาม        

25) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การติดตามตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล 

26) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ และการบริการแก่ประชาชน 27) พัฒนา

ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน 28) จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ ์ที่มคีุณภาพและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติหนา้ที่ในการให้บริการประชาชน 

  4.4 แนวทำงกำรพัฒนำ เป็นเข็มทิศหรือเส้นทางที่จะน าให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่า

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเกิดความเชื่อมโยงกันไว้ จ านวน 

12 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 2) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 3) ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 4) ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร

ทฤษฏีใหม่ และการพัฒนารายได้ 5) พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) สนับสนุน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 7) เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง

ต่อเนื่อง 8) ส่งเสริมองค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวิต 9) ส่งเสริมการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้ภาคประชาชน 10) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี      

11) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของประชาชน 12) การพัฒนา

บุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ  

  4.5 จุดหมำยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

  1) การคมนาคมและขนส่งได้มาตรฐาน มคีวามสะดวกและพร้อมรองรับการขยายตัว

ของเศรษฐกิจและชุมชน 

  2) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอและมีคุณภาพ 

  3) ประชาชนมรีายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  4) ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  5) ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคา่นิยมที่ดีงามได้รับการสืบสานและธ ารง

รักษาไว้ 

 /6) ประชาชนมี ... 
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  6) ประชาชนมโีอกาสได้รับการศกึษาเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องและเท่าเทียมกัน 

  7) ประชาชนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีความรักสามัคคีและสมานฉันท์ รวมทั้งมสี่วนรว่มในการพัฒนา 

  8) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและใช้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

  9) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตรและเชิงนิเวศมีความเหมาะสมและยั่งยืน 

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

  10) ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น 

และมีสว่นร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 5 การน าแผน ... 
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ส่วนที่ 5  

กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ประกอบด้วย 

  5.1 บัญชีโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผ. 01) เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดโครงการ

พัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกันของยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย บัญชีโครงการ

พัฒนา (แบบ ผ. 01) ยังได้แสดงถึงแนวทางการพัฒนาแต่ละด้าน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (แสดงให้เห็นถึงผลผลติของโครงการ) งบประมาณและที่ผา่นมา 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย 

  5.1.1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี คอื พ.ศ. 2559 – 2561 

  5.1.2 งบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ. 2558 – 2560 ในส่วนที่เป็นโครงการต่อเนื่องหรือมีลักษณะโครงการเดียวกัน จนเกิดความ

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561) 

  บัญชีโครงการพัฒนา (ผ. 01) จะน าไปสู่การจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ. 02) และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03) และน าไปสู่การน าแผนไปปฏิบัติโดยเป็น

กรอบในการจัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ซึ่งปรากฏในหนา้ 30-69  

  5.2 บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผ. 02) เป็นแบบแสดงของบัญชี

ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ซึ่งได้ก าหนดโครงการที่จะประสาน

โครงการตามกรอบของคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

  5.2.1 กรอบการประสานที่ 1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้  จ านวน   -  โครงการ 

งบประมาณรวม      -       บาท 

  5.2.2 กรอบการประสานที่ 2 ขนาดโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการ

พัฒนา จ านวน     5    โครงการ งบประมาณรวม         39,900,000          บาท 

  5.2.3 กรอบการประสานที่ 3 ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็น

พิเศษ จ านวน    -    โครงการ งบประมาณรวม       -      บาท 

  5.2.4 กรอบการประสานที่  4 โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ          

สภาพ แวดล้อมและสภาพภูมสิังคม จ านวน    -    โครงการ งบประมาณรวม       -       บาท 

  5.2.5 กรอบการประสานที่ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของ

จังหวัด จ านวน     -    โครงการ งบประมาณรวม      -      บาท 

  5.2.6 กรอบการประสานที่ 6              (อื่นๆ)     

 

/การส่งโครงการ ... 
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  การส่งโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.  02)  ให้กับ

คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น   3    โครงการ งบประมาณ

รวมทั้งสิน้    10,000,000.-   บาท องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้จัดท ารายละเอียดโครงการ

ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบัญชีประสานโครงการพัฒนา   

(แบบ ผ. 02) ซึ่งปรากฏในหนา้ 70-72 

  5.3 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผ. 03) เป็นแบบแสดงบัญชีสรุปโครงการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ซึ่ง

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการและงบประมาณแต่ละปี และรวม

โครงการ งบประมาณ 3 ปี ว่ามีจ านวนโครงการและงบประมาณเท่าใด ซึ่งปรากฏในหน้า 30-31 

  รายละเอียดการน าแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบัติขอ งองค์การบริหาร           

ส่วนต าบลบางเตย เป็นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แบบ ผ.03 ... 


