
 
 

แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 
 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
“เศรษฐกิจกาวหนา  การศึกษากาวไกล  ใสใจวัฒนธรรม  สาธารณสุขทันสมัย 

สิ่งแวดลอมย่ังยืน  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตอเนื่อง  สังคมเขมแข็ง  การเมืองโปรงใส” 
................................................................................................................................... 

 

สํานักงานปลดัองคการบรหิารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 



 
 

สารบัญ 
           หนา 
  สวนท่ี 1 บทนํา      1-2 
 
  สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐาน 3-14 
 
  สวนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
           15-17 
 
  สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 18-26 
 
  สวนท่ี 5 บัญชแีผนงาน/โครงการพัฒนาทองถิ่น 

27-73 
 

สวนท่ี 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล  74 

  
   
  

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
  

สวนท่ี  1  บทนํา 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่วา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
  นอกจากน้ันแผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําปกลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการ     
มีสวนรวมของประชาชน 
ความหมายแผนพัฒนาสามป 
  “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
  ดังน้ัน  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปโดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปน้ันควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ  คือ 
  1.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี  
  1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
  3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
  4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
  1.  เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และจัดทํางบประมาณประจําป 
  2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.  เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   
  ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
  ข้ันตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  ข้ันตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  ข้ันตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  ข้ันตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะ
สูงสุด 
ทรัพยากรการบริหารโดยท่ัวไปประกอบดวย 

 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
 
  คน  ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะและทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ันมาใชรวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ทองถ่ินซึ่งจะมีสวน  ในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
 
   วัสดุอุปกรณ  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความทันสมัยเพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคม โดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
 
   การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

สวนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. สภาพท่ัวไป 
 1.1  ท่ีต้ัง  (162  หมูท่ี 6  ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม) 
  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงต้ังอยูในทองที่  หมูที่  6  ตําบลแพรกหนามแดง  
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะหางจากอําเภออัมพวาประมาณ  26  กิโลเมตร  โดยไดรับการยก
ฐานะเมื่อวันที่  9  มกราคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล  
ลงวันที่  19  มกราคม  2539  โดยมีอาณาเขต  ดังน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดตอตําบลวัดประดูและตําบลปลายโพงพาง  อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองวัดประดูบรรจบกับคลองทะลุแกว  บริเวณพิกัด NQ 962773  
ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองทะลุแกว  ถึงคลองบางแคบริเวณพิกัด NQ 962773  ไปทางทิศเหนือ
ตามกึ่งกลางคลองบางแคถึงคลองขุดเล็ก  บริเวณพิกัด NQ 970789  ไปทางทิศตะวันออกกึ่งกลางคลองขุดเล็ก  
สิ้นสุดที่คลองขุดเล็ก  บรรจบกับคลองขุดกํานันสมบูรณบริเวณพิกัด NQ 998782  รวมระยะทางดานทิศเหนือ
ประมาณ  7.9  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลหวยโรง  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  และตําบลวันดาว  
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสะพานรถไฟบริเวณพิกัด NQ 927703  ไปทาง     
ทิศเหนือตามกึ่งกลางรางรถไฟ  ถึงคลองวัดประดูบริเวณพิกัด NQ 926711  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลอง
วัดประดู  สิ้นสุดที่คลองวัดประดูบรรจบกับคลองทะลุแกวบริเวณพิกัด NQ 941777  รวมระยะทางดาน      
ทิศตะวันตกประมาณ  8.9  กิโลเมตร  
  ทิศตะวันออก  ติดตอตําบลย่ีสาร  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากคลองขุดเลก็  บรรจบกับคลองขุดกํานันสมบูรณบริเวณพิกัด NQ 99872  ไปทางทิศใตตามกึ่งกลาง
คลองขุดกํานันสมบูรณ  สิ้นสุดที่คลองขุดกํานันสมบูรณบรรจบกับคลองขุดตาแยมบริเวณพิกัด NQ 960717  
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  8.5  กิโลเมตร 
  ทิศใต  ติดตอตําบลย่ีสาร  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีแนวเขตเริ่มตน    
จากคลองขุดกํานันสมบูรณบรรจบกับคลองขุดตาแยมบริเวณพิกัด NQ 960717  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามกึง่กลางคลองขุดตาแยมถึงคลองลัดบริเวณพิกัด NQ 955719  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองลัดถึง
คลองตารอด  บริเวณพิกัด NQ  956721  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตารอด  ถึงบริเวณ
พิกัด NQ 943726  ไปทางทิศใตตามกึ่งกลางคลองย่ีสารเกา  ถึงคลองรางโพธ์ิบริเวณพิกัด NQ 937701       
ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองรางโพธ์ิสิ้นสุดที่สะพานรถไฟบริเวณพิกัด NQ 927703  รวมระยะ
ทางดานทิศใตประมาณ  6.3  กิโลเมตร 

1.2 เน้ือท่ี 
  เน้ือที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  มีเน้ือท่ีประมาณ  36.23  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  22,641  ไร 
 1.3  ภูมิประเทศ 
  ตําบลแพรกหนามแดงเปนพื้นที่ราบลุมชายฝงทะเล  มีลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ทําใหเหมาะ
แกการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
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 1.4  จํานวนหมูบาน 
  ตําบลแพรกหนามแดงมีจํานวนหมูบาน  6  หมูบาน  และมีจํานวนบาน  1,005  หลัง  
ประกอบดวย 
   หมูที่ 1  บานคลองขุดเล็ก  จํานวน  222  หลัง 
   หมูที่ 2  บานคลองสะพานหัน จํานวน  150  หลัง 
   หมูที่ 3  บานรั้ว   จํานวน  125  หลัง 
   หมูที่ 4  บานแพรกหนามแดง จํานวน  212  หลัง 
   หมูที่ 5  บานคลองขุดสมบูรณ จํานวน   97  หลัง 
   หมูที่ 6  บานคลองผีหลอก จํานวน  199  หลัง 
หมายเหตุ  ขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2556  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  (สํานักทะเบียน
อําเภออัมพวา) 
 1.5  ประชากร  
  - ประชากรทั้งหมด  ชาย  1,893  คน   หญิง  1,949  คน  รวม  3,842  คน  
  หมูที่ 1 บานคลองขุดเล็ก  ชาย  470  คน หญิง  499  คน รวม  969  คน 
  หมูที่ 2 บานสะพานหัน  ชาย  312  คน หญิง  288  คน รวม  600  คน 
  หมูที่ 3 บานรั้ว   ชาย  253  คน หญิง  272  คน รวม  525  คน 
  หมูที่ 4 บานแพรกหนามแดง ชาย  368  คน หญิง  377  คน รวม  745  คน 
  หมูที่ 5 บานคลองขุดสมบูรณ ชาย  187  คน หญิง  197  คน รวม  384  คน 
  หมูที่ 6  บานคลองผีหลอก ชาย  303  คน หญิง  316  คน   รวม  619  คน 
หมายเหตุ  ขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2556  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  (สํานักทะเบียน
อําเภออัมพวา)   
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  อาชีพ 
  ประชาชนตําบลแพรกหนามแดงสวนใหญประกอบอาชีพเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
โดยประชากรสวนมากเลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุงเปนอาชีพหลัก  และมีประชากรบางสวนประกอบอาชีพทํา
สวนและทํานา 

2.2  หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
1.  สถานบริการนํ้ามัน  จํานวน  1  แหง   ไดแก 

1.1  หางหุนสวน พี อาร แพรกหนามแดงปโตรเลียม  จํากัด  
2.  รานคาทั่วไป จํานวน  30  แหง 
3.  โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  12  แหง  ไดแก 
 3.1  บริษัทสมานทองพาณิชย จํากัด ประเภท  อัดกระดาษและเศษเหล็ก 
 3.2  หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิรคส  ประเภท  เจาะแผนโลหะ 
 3.3  บริษัทไทยสแตนดารดสเตนเลส จํากัด ประเภท  หลอมโลหะ 
 3.4  บริษัทไทยเฟรส คาสต้ิง จํากัด ประเภท  หลอมโลหะ 
 3.5  บริษัทไทยจินจิง ซิลิกาแซนด  จํากัด ประเภท  หลอมโลหะ 

3.6  บริษัทโกรเบสท คอรโพเรช่ัน จํากัด ประเภท  ผลิตอาหารสัตวนํ้า 
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 3.7  บริษัทเอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากดั ประเภท  ผลิตอาหารกระปอง  
และผลิตภัณฑจากมะพราว 

   3.8  บริษัทสยามเซ็นทรัลกลาส  จํากัด ประเภท  รับซื้อเศษแกว 
   3.9  บริษัทบุญฟูดส  จํากัด  ประเภทผลิตลูกอมและขนม 
   3.10  บริษัทเอสวัน  ปโตรเคมีคัล  จํากัด ประเภทเช้ือเพลิง 
   3.11  บริษัทบูมแทรคเตอร  จํากัด  ประเภทขายรถเครื่องจักรกลหนัก 
   3.12  บริษัทไทยเจริญปาลมออยล  จํากัด ประเภทนํ้ามันปาลม 
 2.3  รายรับ–รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555   (ขอมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2555) 
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555  มีรายได  23,090,579.67  บาท  แยกเปน 
  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเกบ็เอง  รวมทั้งสิ้น  1,939,004.78  บาท                                                                           
  รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให  รวมทั้งสิ้น 13,066,292.76  บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  รวมทัง้สิ้น  3,841,484  บาท 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  รวมทั้งสิ้น  4,243,798.13  บาท    
  - รายจายทั้งสิ้น 15,231,622.32 บาท    
3.  สภาพสังคม 
 3.1  สถานศึกษา 
  - สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน  2  แหง  ไดแก 
   1.  โรงเรียนบานแพรกหนามแดง  หมูที่  4 

2.  โรงเรียนบานคลองสมบูรณ  หมูที่  5 
  - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  จํานวน  1  แหง  ไดแก 
   1.  โรงเรียนบานคลองสมบูรณ  หมูที่  5 
   2.  ศูนย  กศน.ตําบลแพรกหนามแดง หมูที่  6 

-  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน  1  แหง  ไดแก 
   1.  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  หมูที่ 6 
  - ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  1  แหง  ไดแก 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.แพรกหนามแดง หมูที่ 4 
  - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน  จํานวน  4  แหง  ไดแก 
   1.  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานรั้ว   หมูที่  3 
   2.  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานแพรกหนามแดง หมูที่  4 
   3.  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานคลองขุดสมบูรณ หมูที่  5 
   4.  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานคลองผีหลอก  หมูที่  6 
  -  หอกระจายขาวไรสาย  จํานวน  41  แหง  ไดแก  

   หมูที่  1     จํานวน  6  แหง 
หมูที่  2     จํานวน  8  แหง 
หมูที่  3    จํานวน  4  แหง 
หมูที่  4    จํานวน  8  แหง 
หมูที่  5    จํานวน  7  แหง 
หมูที่  6    จํานวน  8  แหง 
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3.2  สถาบันและองคกรศาสนา 
  -  วัด  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
   1.  วัดเจริญรัตนาราม   หมูที่  6 
   2.  วัดคลองขุดเล็ก       หมูที่  1 
   3.  สํานักปฏิบัติธรรมวังทอง      หมูที่  2    
 3.3  การสาธารณสุข 
  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  6  แหง  (หมูที่ 1–6) 
  -  สถานพยาบาลประจําตําบล  จํานวน  1  แหง  ไดแก 
   1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแพรกหนามแดง  หมูที่ 3 

-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้ารอยละ  100 
4.  การบริการพ้ืนฐาน 
 4.1  การคมนาคม 
  การคมนาคมติดตอกับพื้นที่ภายนอกตําบลและภายในตําบลเปนไปอยางสะดวกทั้งทางบก
และทางนํ้า  เน่ืองจากการคมนาคมทางบกมีถนนสายหลัก  ไดแก  ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕   
(ถนนพระราม ๒)  ผานพื้นที่ตําบลแพรกหนามแดง  และมีถนนสายรองหลายสายในพื้นที่ทั้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กและถนนลาดยางแอสฟลติก  ทําใหการคมนาคมทางบกเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัย     
ทุกฤดูกาล  สวนการคมนาคมทางนํ้ามีลําคลองในพื้นที่หลายสายแตเน่ืองจากในปจจุบันประชาชนสวนใหญ
นิยมใชการคมนาคมทางบกเปนสวนใหญเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกวา 
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4.2  การโทรคมนาคม 
  -  โทรศัพทสาธารณะ  จํานวน  1  แหง 
  -  อินเตอรเน็ตตําบล  จํานวน  1  แหง 
  -  โทรศัพทเคลื่อนที่มีครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
 4.3  การไฟฟา 
  -  มีไฟฟาใชทั้ง  6  หมูบาน 

4.4  แหลงนํ้าธรรมชาติ  ไดแกลําคลอง  มี  48  แหง  แยกตามหมูบาน  ดังน้ี 
-  หมูที่  1  บานคลองขุดเล็ก  จํานวน  8  แหง  ไดแก 

1. คลองขุดเล็ก       ความยาว  3.300  กม. 
2. คลองขุดสมบูรณ    ความยาว  2.300  กม. 
3. คลองตาผอง  ความยาว  1.550  กม. 
4. คลองตามัก  ความยาว  2.000  กม. 
5. คลองตาเลย  ความยาว  2.200  กม. 
6. คลองตาสิน  ความยาว  1.500  กม. 
7. คลองปลายบางแค ความยาว  0.650  กม. 
8. คลองตาอ่ํา  ความยาว  1.400  กม. 

-  หมูที่  2  บานสะพานหัน  จํานวน  9  แหง  ไดแก 
   1.  คลองสะพานหัน ความยาว  3.000  กม. 

2. คลองดอนตากูบ ความยาว  2.000  กม. 
3. คลองหนองใหญ ความยาว  0.750   กม. 
4. คลองขุดใหม  ความยาว  1.000  กม. 
5. คลองแครง  ความยาว  2.000  กม 
6. คลองปลายบางแค ความยาว  1.850  กม. 
7. คลองตากิ่ม  ความยาว  0.400  กม.       
8.   คลองตาเพิ่ม  ความยาว  0.400  กม. 
9.   คลองตาเจก  ความยาว  1.000   กม. 

-  หมูที่  3  บานรั้ว  จํานวน  5  แหง  ไดแก 
     1.   คลองทะลุแกว ความยาว  1.500  กม. 

2. คลองบานรั้ว  ความยาว  1.600  กม. 
3. คลองตาเพชร ความยาว  1.300  กม. 
4. คลองยกกระบัตร ความยาว  1.500  กม. 
5. คลองหนองใหญ ความยาว  0.750  กม. 
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-  หมูที่  4  บานแพรกหนามแดง  จํานวน  16  แหง  ไดแก 
   1.   คลองแพรกหนามแดง ความยาว  3.200   กม. 

2. คลองลางโพธ์ิ    ความยาว  1.400   กม. 
3. คลองตนนุน     ความยาว  1.000  กม. 
4. คลองใหม        ความยาว  0.820  กม. 
5. คลองวัว        ความยาว  1.500  กม. 
6. คลองโพธ์ิ   ความยาว  2.200  กม. 
7. คลองตรง   ความยาว  0.620  กม. 
8. คลองสัมงา   ความยาว  1.000  กม.  
9. คลองรางทับแถบ  ความยาว  3.060  กม.  
10. คลองตาแพร   ความยาว  0.530  กม. 
11. คลองมอญ   ความยาว  1.300  กม.  
12. คลองตาเรือง  ความยาว  1.000  กม. 
13. คลองยายปราง  ความยาว  0.740  กม. 
14. คลองแพรกบอตานา  ความยาว  1.400  กม. 
15. คลองแพรกลึก  ความยาว  1.300  กม. 
16. คลองแพรกหวายลิง  ความยาว  2.290  กม. 

-  หมูที่  5  บานคลองขุดสมบูรณ  จํานวน  4  แหง  ไดแก 
   1.   คลองขุดสมบูรณ  ความยาว  2.500  กม. 

2. คลองกองเจ็ด  ความยาว  1.300  กม. 
3. คลองตามน    ความยาว  1.500  กม. 
4. คลองปลัดสังวาลย  ความยาว  1.500  กม. 

-  หมูที่  6  บานคลองผีหลอก  จํานวน  6  แหง  ไดแก 
   1.   คลองคต   ความยาว  1.500  กม. 

2. คลองขวาง   ความยาว  1.200  กม. 
3. คลองลาดตาทา  ความยาว  1.000  กม. 
4. คลองทางควาย  ความยาว  0.500  กม. 
5. คลองขุดใหม   ความยาว  0.700  กม. 
6. คลองผีหลอก  ความยาว  1.500  กม. 

4.5  แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
  - ประปาสวนภูมิภาคผานทุกหมูบานแตยังไมครอบคลุมทุกครัวเรือน 
  - ประปาหมูบาน  3  แหง  [หมูที่ 1  และหมูที่ 6 (2 แหง)] 
  - ฝายนํ้าลน  1  แหง  (หมูที่  4) 
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5.  ขอมูลอ่ืน ๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  - นํ้า  มีลําคลอง  48  แหง   
  -  ดิน  มีดินอยู  3  ชนิด  คือ 
   1.  ดินชุดสมุทรสงคราม  เปนดินที่กรอย  สวนมากยกรองมาจากดินชุดทาจีน  
ถึงแมวาจะมีความสมบูรณสูง  จึงเปนดินที่เค็มอยู  จึงไมสามารถปลูกพืชชนิดอื่นไดดีเทาปลูกมะพราว  อยูใน
พื้นที่หมูที่ 1 
   2.  ดินชุดบางกอก  เปนดินที่มีความสมบูรณสูง  เปนดินช้ันหน่ึงในการปลูกขาว    
ถามีนํ้าเพียงพอก็สามารถปลูกขาวครั้งที่  2  ในฤดูแลงได  อยูในพื้นที่หมูที่  2,3,4  และ 6 
   3.  ดินชุดทาจีน  เปนดินที่ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ  เพราะเปนพื้นที่ดิน
เค็มจัด  ยังมีอิทธิพลของนํ้าทะเลทวมถึง  สวนใหญใชเลี้ยงสัตวนํ้า  เชน  กุงกุลาดํา  กุงแชบวย  และปูทะเล  
อยูในพื้นที่  หมูที่  5 
 5.2  มวลชนจัดต้ัง / องคกรจัดต้ัง  
  -  ลูกเสือชาวบาน      
  -  อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน  (อสม.)       
  -  กลุมสัจจะสะสมทรัพยและสวัสดิการชุมชนตําบลแพรกหนามแดง   
  -  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) และอาสาสมัครตํารวจชุมชน (อส.ตชต.) 
  -  สหกรณผูเพาะเลี้ยงปลาสลิดตําบลแพรกหนามแดง  จํากัด   
  -  สหกรณการเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง  จํากัด 
  -  สหกรณเคหะสถานเจริญมั่งมีมั่นคง  จํากัด 
  -  กองทุนหมูบาน  และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลแพรกหนามแดง 
6.  ศักยภาพในตําบล    
 6.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
  (1)  โครงสรางและการบริงานขององคการบริหารงานสวนตําบล 
   องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงประกอบดวย  สภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ  และนายกองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่ฝายบริหาร 
  -  ฝายนิติบัญญัติ 
   สภาองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  13  คน  โดยมีผูดํารงตําแหนงดังน้ี  
   1.  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 คน 
   2.  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 คน 
   3.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  10 คน 
   4.  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 คน   

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไดรับการคัดเลือก) 
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  -  ฝายบริหาร 
   ผูบริหารและผูชวยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  มีผูดํารง
ตําแหนงดังน้ี 
   1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 คน 
   2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 คน 
   3.  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  - คน 
  (2)  ระดับการศึกษาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล 
   1.  ประถมศึกษา     จํานวน  4 คน 
   2.  มัธยมศึกษา     จํานวน  7 คน 

3.  อาชีวศึกษา     จํานวน  0 คน 
   4.  ปริญญาตรี     จํานวน  1 คน 
  *ขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2556 
  (3)  จํานวนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  16 คน 
   - ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล    6       คน 
    -  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (พนักงานสวนตําบล)  จํานวน  1  คน 
    -  บุคลากร  (พนักงานสวนตําบล)   จํานวน  1  คน 
    -  นักการ  (ลูกจางประจํา)   จํานวน  1  คน 
    -  ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  (พนักงานจางตามภารกิจ)
          จํานวน     1      คน 
    -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน     1      คน 
    -  พนักงานขับรถ  (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน     1      คน   
   -  ตําแหนงในกองคลัง    3 คน  
    -  นักวิชาการพัสดุ  (พนักงานสวนตําบล)  จํานวน     1      คน  
    -  นักวิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานสวนตําบล) จํานวน     1      คน 
    -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  (พนักงานจางตามภารกิจ) 

จํานวน     1      คน 
   -  ตําแหนงในสวนโยธา    6 คน 
    -  หัวหนาสวนโยธา  (พนักงานสวนตําบล)  จํานวน     1     คน 
    -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน     1     คน 
    -  พนักงานจดมาตรวัดนํ้า  (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน    1     คน 
    -  คนงานทั่วไป  (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน     3     คน 
   -  ตําแหนงในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (อยูระหวางการสรรหา)  
    -  หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (อยูระหวางการสรรหา)    
   -  ตําแหนงในสวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 1 คน 
    -  หัวหนาสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (อยูระหวางการสรรหา) 
    -  ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (พนักงานจางตามภารกิจ) 
          จํานวน 1     คน 
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(4)  ระดับการศึกษาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
   -  ประถมศึกษา      -   คน 
   -  มัธยมศึกษา      7 คน 
   -  อาชีวศึกษา      1 คน 
   -  ปริญญาตรี               6 คน 
   -  ปริญญาโท      2       คน 
  *ขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2556 

(5)  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  
   - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555  มีรายได  23,090,579.67  บาท  แยกเปน 

รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเกบ็เอง  รวมทั้งสิ้น  1,939,004.78   บาท                                                                           
รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให  รวมทั้งสิ้น  13,066,292.76   บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  รวมทั้งสิ้น  3,841,484   บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  รวมทั้งสิ้น  4,24.3,798.13   บาท             

6.2  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
  (1)  การรวมกลุมของประชาชน 
   -  กลุมอาชีพ  จํานวน   14  กลุม   ไดแก 
    หมูที่ 1  -  กลุมสงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดํากึ่งธรรมชาติ 
      -  กลุมสงเสริมเลี้ยงกุงและปลา 
    หมูที่ 2  -  กลุมเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิด 
      -  กลุมเพาะเห็ดหูหนู 
      -  กลุมสงเสริมผูประกอบอาชีพคาขาย 
    หมูที่ 3  -  กลุมสงเสริมอาชีพผูเลี้ยงปลาสลิด  
      -  กลุมผูประกอบอาชีพทํานาขาว 
    หมูที่  4  -  กลุมเลี้ยงปลาสลิด 

-  กลุมสงเสริมอาชีพการทําสวนผักและทํานาขาว 
      -  กลุมเลี้ยงกุง 
      -  กลุมเพาะเลี้ยงกุงขาว 
    หมูที่  5  -  กลุมสงเสริมอาชีพเกี่ยวกับการคาขายและบริการ 
      -  กลุมสงเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงกุง 
    หมูที่  6  -  กลุมผูประกอบอาชีพทํานาขาวและเลี้ยงปลาสลิด 
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   -  กลุมสัจจะสะสมทรัพย / กลุมออมทรัพย  จํานวน  6  กลุม 
   -  กลุมผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  จํานวน  6  กลุม  ประกอบดวย 
    1.  กลุมผลิตภัณฑกลวยปงแมสําเภา  หมูที่  1 
    2.  กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวปลอดสาร  หมูที่  3 
    3.  กลุมสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียว “ธันยนันท” หมูที่  5 
    4.  กลุมเชือกถัก  หมูที่  5 
    5.  กลุมนํ้าพริกบานมั่นคง  หมูที่  6 
    6.  กลุมแมบานเกษตรแพรกหนามแดง  หมูที่  6 
  (2)  จุดเดนของพื้นที่ 
  พื้นที่เหมาะแกการประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวนํ้า  โดยประชากรสวนมากเลี้ยง
ปลาสลิดเปนอาชีพหลักและมีประชากรบางสวนประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน  มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน
จัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่และมีช่ือเสียง ในเรื่องของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  ปลาสลิดแดดเดียว 
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สวนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 
1.  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  องคการบรหิารสวนตําบลแพรกหนามแดงไดสรปุสถานการณการพัฒนาในรอบปทีผ่านมาโดย
ใชเทคนิคการวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  ( SWOT  ANALYSIS )  ดังน้ี 
 
วิเคราะหภายใน (Inside  out) 

 
จุดแข็ง จุดออน 

1.  มีลําคลองครอบคลุมทัง้ตําบล 
2.  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
3.  มีนํ้าใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดป 
4.  มีถนนพระราม 2 พาดผานพื้นที ่
5.  สามารถทําการเกษตรไดทัง้นํ้าจืดและนํ้าเค็ม 

1.  เปนพื้นที่ไหลผานของนํ้าจากจังหวัดเพชรบุรี  
ราชบุรี  กาญจนบรุี  เสี่ยงตอการถูกนํ้าทวม  
2.  โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีป่ลอยมลพิษทาง
อากาศและทางนํ้า 
3.  การคมนาคมระหวางหมูบานไมสะดวก 
4.  พื้นที่ถูกแบงออกเปนสองสวน 
5.   นํ้าเค็มรุกเขาพื้นที่นํ้าจืด 
6.  งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
เพียงพอตอการบรหิารจัดการ 

       

วิเคราะหภายนอก (Outside in) 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  สวนราชการอื่นของรัฐใหการสนับสนุนดานการ
พัฒนาและเกษตรกรรมอยางตอเน่ือง 

2.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณเหมาะแกการ
จัดการเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

3.  มีบุคลากรกลุมอื่นๆเขามาเรียนรูและศึกษาดูงาน 
กลุมสัจจะออมทรัพยในตําบลเปนประจําเหมาะแกการ
ทําประชาสัมพันธทางการทองเที่ยว 

4.  มีสถาบันการศึกษาระดับ  ปวช. และ ปวส.ในพื้นที ่

5.  มีวัดอยูใกลชิดชุมชนเปนสถานที่พฒันาจิตใจ   

1.  ผลผลิตทางการเกษตรมรีาคาตํ่า 

2.  การขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนไปดวยความ
ยากลําบาก 

3.  ภารกิจการถายโอนที่ไดรับการถายโอนจาก
หนวยงานอื่นแตมิไดรบัการถายโอนดานงบประมาณ
ทําใหงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาพื้นที ่

4.  การเดินทางมาสถานศึกษาและวัดเปนไปดวย
ความยากลําบาก    
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2.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.2555 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  2555-2557 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ดานการพัฒนา 
เศรษฐกจิ 

3 30.00 - - 7 70.00 - - 10 100 

2.  ดานการพัฒนา 
การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

18 69.23 - - 8 30.77 - - 26 100 

3.  ดานการพัฒนา 
สาธารณสุข 

9 56.25 - - 7 43.75 - - 16 100 

4.  ดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม 

3 33.33 - - 6 66.67 - - 9 100 

5.  ดานการพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน 

9 52.94 - - 8 47.06 - - 17 100 

6.  ดานการจัดระเบียบ  
ชุมชนสังคม  และรักษา 
ความสงบเรียบรอย 

14 82.35 - - 3 17.65 - - 17 100 

7.  ดานการเมือง 
การบริหาร 

16 76.19 - - 5 23.81 - - 21 100 

รวม 72 62.07 - - 44 37.93 - - 116 100 
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3.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
   องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาในดาน
ตาง ๆ  ดังน้ี 
 (1)  ดานเศรษฐกิจ  ไดดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทอง ถ่ินให
เจริญกาวหนาสามารถยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงข้ึน  โดยดําเนินการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ  120,000  บาท  และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
อันจะทําใหฐานะความเปนอยูในดานเศรษฐกิจของประชาชนโดยสวนรวมดีข้ึน  และกลุมสวัสดิการชุมชน  
 (2)  ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมใหแกสถานศึกษาในเขตพื้นที่  เชน  สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม  (นม)  และ
อาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน  นอกเหนือจากที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นและ
ดําเนินการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแพรกหนามแดง  อีกทั้งการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  กิจกรรม         
วันสงกรานต  กิจกรรมวันเขาพรรษา  และงานรัฐพิธีอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปวัฒนธรรม 
ใหคงอยูตอไป  
 (3)  ดานการสาธารณสุข  ไดดําเนินการสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  
ปราศจากโรคและหางไกลจากยาเสพติด  การปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
โดยการสนับสนุนการดําเนินงานและใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข  และสนับสนุนสงเสริมการจัดต้ัง
ชมรมผูสูงอายุตําบลแพรกหนามแดง  ตลอดจนการดําเนินการจัดใหมีการสงเคราะหแกเด็ก  ผูสูงอายุ         
คนพิการ  ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส  ซึ่งเปนภารกิจถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะจากสวนราชอื่น 
 (4)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดดําเนินการฟนฟูและอนุรักษลําคลองตลอดจน
สง เสริมและรณรงค ใหประชาชนตระหนักถึงความสํา คัญและรวมกันรักษาสิ่ งแวดลอมที่ ดีและ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไปเพื่อใหเปนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและเพื่อชุมชนที่ย่ังยืนตลอดไป 
 (5)  ดานการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน  ไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานอันไดแก  ถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคลอง  พัฒนาระบบจราจร  พัฒนาระบบ
โทรคมนาคม  พัฒนาระบบประปาสวนภูมิภาคและประปาหมูบาน  พัฒนาระบบไฟฟา  เพื่อเปนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนและบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  
ตลอดจนเปนการเสริมสรางและวางรากฐานความมั่นคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบล
แพรกหนามแดง  
 (6)  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย  ไดจัดใหมีการดูแลความสงบเรียบรอย
ตาง ๆ  เชน  การต้ังจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  การจัดต้ังและดําเนินงานศูนย     
อปพร.และการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการฝก  OTOS   
 (7)  ดานการเมืองการบริหาร  ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
พัฒนาการสนับสนุนใหหมูบานตาง ๆ มีความเขมแข็งโดยการจัดใหมีการประชาคม  ตลอดจนไดดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  และสถานที่ปฏิบัติงานรวมทั้งบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังไดนําเอาหลักธรรมาภิบาล  และนโยบายบานเมืองนาอยู  ในการบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมมาใชเพื่อใหการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได 
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สวนท่ี  4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 
 เศรษฐกจิกาวหนา  การศึกษากาวไกล  ใสใจวัฒนธรรม  สาธารณสุขทันสมัย  สิ่งแวดลอมย่ังยืน  
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตอเน่ือง  สังคมเขมแข็ง  การเมอืงโปรงใส  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
1.  ดานการพฒันาเศรษฐกิจ 
  

1.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
1.2  สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร 

2.  ดานการพฒันาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

2.1  สงเสริมและพฒันาการเรียนรู 
2.2  สงเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษศิลปะ              
วัฒนธรรมไทย 

3.  ดานการพัฒนาการสาธารณสุข  3.1 สงเสรมิและพฒันาการสาธารณสุขแบบครบวงจร 
4.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
  

4.1  พัฒนาและสงเสริมการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิง่แวดลอม 

5. ดานพัฒนาการสาธารณูปโภค  คมนาคม  และ
โครงสรางพื้นฐาน 
  

5.1  กอสราง  ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา 
ทาเทียบเรือ ทอระบายนํ้า  ศาลาพักผูโดยสาร             
และขุดลอกคูคลอง 
5.2  พัฒนาระบบจราจร 
5.3  พัฒนาระบบโทรคมนาคม 
5.4  พัฒนาระบบประปา 
5.5  พัฒนาระบบไฟฟา 

6. ดานการจัดระเบียบ  ชุมชน  สังคม  และรักษาความ
สงบเรียบรอย 

6.1  บริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6.2  ดานสังคมสงเคราะห 

7. ดานการเมืองการบรหิาร 7.1  พัฒนาบุคลากรและหนวยงาน 
7.2  พัฒนาการมสีวนรวมของประชาชน 
7.3  พัฒนาดานการจัดเก็บภาษีอากร 
7.4  พัฒนาการเลือกต้ัง 
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สวนที่  5 
บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557–2559) 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

 

ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ดานการพฒันาเศรษฐกิจ 
  

1.1  พัฒนาและสงเสริม 
อาชีพใหแกประชาชน 
1.2  สงเสริมการรวมกลุม
เกษตรกร 

5 
 
1 

1,150,000 
 

100,000 

0 
 
0 

0 
 

0 

0 
 
0 

0 
 

0 

รวม - 6 1,250,000 0 0 0 0 
2.  ดานการพฒันาการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

2.1  สงเสริมและพฒันา 
การเรียนรู 
2.2  สงเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมไทย 

15 
 
3 

3,626,800 
 

650,000 

2 
 
0 

250,000 
 

0 

0 
 
0 

0 
 

0 

รวม - 18 4,276,800 2 250,000 0 0 
3.  ดานการพัฒนาการสาธารณสุข  3.1 สงเสรมิและพฒันาการ

สาธารณสุขแบบครบวงจร 
6 710,000 1 800,000 1 1,000,000 

รวม - 6 710,000 1 800,000 1 1,000,000 
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สวนที่  5 
บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557–2559) 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

 

ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม        

4.1  พัฒนาและสงเสริม 
การจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม 
4.2  สงเสริมการทองเที่ยว     
เชิงอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

2 
 
 
 
2 

300,000 
 
 
 

600,000 

1 
 
 
 
0 

200,000 
 
 
 

0 

1 
 
 
 
0 

200,000 
 
 
 

0 

รวม - 4 900,000 1 200,000 1 200,000 
5. ดานพัฒนาการสาธารณูปโภค  
คมนาคม  และโครงสรางพื้นฐาน 
  

5.1  กอสราง  ปรบัปรุง 
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา 
ทาเทียบเรือ ทอระบายนํ้า  ศาลา
พักผูโดยสารและขุดลอกคูคลอง 
5.2  พัฒนาระบบจราจร 
5.3  พัฒนาระบบโทรคมนาคม 
5.4  พัฒนาระบบประปา 
5.5  พัฒนาระบบไฟฟา 

9 
 
 
 
1 
1 
1 
0 

31,670,000 
 
 
 

500,000 
0 

500,000 
0 

8 
 
 
 
0 
1 
1 
2 

3,600,000 
 
 
 

0 
0 

500,000 
700,000 

7 
 
 
 
0 
1 
1 
0 

7,400,000 
 
 
 

0 
0 

1,000,000 
0 

รวม - 12 32,670,000 12 4,800,000 9 8,400,000 
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สวนที่  5 
บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557–2559) 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

 

ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ดานการจัดระเบียบ  ชุมชน  สังคม  
และรักษาความสงบเรียบรอย 

6.1 บริหารจัดการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสนิ 
6.2  ดานสังคมสงเคราะห 

5 
 
4 

380,000 
 

700,000 

1 
 
0 

500,000 
 

0 

0 
 
0 

0 
 

0 
รวม - 9 1,080,000 1 500,000 0 0 

7. ดานการเมืองการบรหิาร 7.1  พัฒนาบุคลากรและ
หนวยงาน 
7.2  พัฒนาการมสีวนรวมของ
ประชาชน 
7.3  พัฒนาดานการจัดเก็บภาษี
อากร 
7.4  พัฒนาการเลือกต้ัง 

10 
 
3 
 
1 
 
2 

4,045,000 
 

470,000 
 

200,000 
 

300,000 

1 
 
1 
 
0 
 
0 

10,000,000 
 

500,000 
 

0 
 

0 

0 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
รวม - 16 5,015,000 2 10,500,000 0 0 

รวมทั้งหมด - 71 45,883,800 19 17,050,000 11 9,600,000 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ 
๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม
สหกรณ กลุมออมทรัพย
กลุมอาชีพและกลุม
สวัสดิการชุมชน 
ดานการอาชีพ 

เพื่อใหกลุมออมทรัพย 
กลุมสหกรณ กลุมอาชีพ
และกลุมสวัสดิการชุมชน
ตาง ๆ มีความเขมแข็งและ
สามารถบรหิารจัดการ   
ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - กลุมออมทรัพย 
กลุมสหกรณ กลุม
อาชีพและกลุม
สวัสดิการชุมชน
ตางๆ มีความ
เขมแข็งและ
สามารถบรหิาร
จัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด ฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ 
๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 อบรมใหความรูหรอืศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการดําเนิน 
การตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
และเขาใจแนวพระราช 
ดําริ ฯ และสามารถใชเปน
หลักในการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตองและมีความสุข 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีความรู
และเขาใจแนว
พระราชดําริและ
สามารถใชเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต 
ไดอยางถูกตองและ
มีความสุข 

สํานักงาน
ปลัด ฯ 

3 เศรษฐกจิชุมชน เพื่อใหกลุมอาชีพตาง ๆ   
ในตําบลมเีงินทุนหมุนเวียน
สําหรับใชในการลงทุน
ประกอบอาชีพ และเพื่อ
เปนการเพิม่รายไดใหแก
ตนเองและครอบครัว 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

720,000 
(งบ อบต.หรือ              
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - กลุมอาชีพตาง ๆ   
ในตําบลมเีงินทุน
หมุนเวียนสําหรับใช
ในการลงทุน
ประกอบอาชีพ  
และมรีายไดเพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด ฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

 
๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ 

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน  
 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 พัฒนาและสงเสริม     
การดําเนินงาน 
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
และศูนยสาธิตการเกษตร 

เพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรและศูนยสาธิต
การเกษตรมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินงานของ
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตรและศูนย
สาธิตการเกษตร 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด ฯ 

5 สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมพัฒนา
บทบาทสตรีและกลุมสตรี
กลุมตางๆ ในตําบลแพรก
หนามแดง 

เพื่อใหกลุมสตรีดําเนินงาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินงานของ
กลุมสตรีและกลุม
สตรีตางๆ ในตําบล
แพรกหนามแดง
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด ฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ 
๑.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

6 พัฒนาและสงเสริมการ
ผลิตหรือการบรหิาร
จัดการสินคา OTOP 

เพื่อใหสินคามีคุณภาพ
มาตรฐานและมีมลูคาเพิม่
ข้ึนตลอดจนมกีารบรหิาร
จัดการที่เปนระบบ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - สินคามีคุณภาพ
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิม่ข้ึน
ตลอดจนมีการ
บรหิารจัดการที่เปน
ระบบ 

สํานักงาน
ปลัด ฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียน และเด็ก
เล็กประจําศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสงเสรมิใหนักเรียน    
มีสุขภาพรางกายและจิตใจ
ที่แข็งแรงสมบูรณ 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
2.โรงเรียนบานแพรก
หนามแดง 
3.โรงเรียนบานคลอง
สมบรูณ 

500,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

- - นักเรียนและเด็กเล็ก
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    ในเขต อบต. 
มีสุขภาพรางกายและ
จิตใจสมบูรณแขง็แรง 

สวน
การศึกษา 

8 อุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน 
 

เพื่อใหเด็ก
นักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร
มื้อกลางวันที่ถูก
สุขลักษณะมี
คุณคาทาง
โภชนาการ และมี
ปริมาณเพียงพอ 

1.โรงเรียนบานแพรก
หนามแดง 
2.โรงเรียนบานคลอง
สมบรูณ 

700,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

- - เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารม้ือ
กลางวันที่ถูก
สุขลักษณะมีคุณคา
ทางโภชนาการและมี
ปริมาณเพียงพอ 

สวน
การศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

9 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสรมิ
กิจกรรมสําหรบั
เด็กในตําบล       

1.เด็กประจําศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ 
2.เด็กในสงักัด
โรงเรียนบานแพรก
หนามแดง 
3.เด็กในสงักัด
โรงเรียนบานคลอง
สมบรูณ 
4.เด็กในพื้นที่ตําบล
แพรกหนามแดง 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - เด็กมีความรูสึกวา
ผูใหญเห็นความสําคัญ
และไดรับการเอาใจใส
ตลอดจนมีกิจกรรม
นันทนาการสําหรับ
สําหรับเด็ก 

สวน
การศึกษา 

10 สนับสนุนและสงเสริมที่
อานหนังสือพิมพ/วารสาร
ประจําหมูบาน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูและ
ขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึงและ
เปนปจจบุัน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนไดรับความรู
และขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึงและเปน
ปจจุบัน 

สวน
การศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

11 ปรับปรงุอาคาร สถานที่
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑและ
อุปกรณของใชตลอดจน
สื่อการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตําบล
แพรกหนามแดง 

เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนและการบรหิารจัดการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ฯ  100,000 
(งบ อบต.) 

- - การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

12 จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันใหแกเด็กเล็ก
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กเล็ก
ประจําศูนยฯได
รับประทาน
อาหารมือ้กลาง
วันที่ถูก
สุขลักษณะมี
คุณคาทาง
โภชนาการและมี
ปริมาณเพียงพอ 

ศูนยพฒันาเด็กเลก็ ฯ 50,000 
(งบ อบต.) 

- - เด็กเล็กได
รับประทานอาหาร
มื้อกลางวันที่ถูก
สุขลักษณะมีคุณคา
ทางโภชนาการและ
มีปรมิาณเพียงพอ 

สวน
การศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

13 พัฒนาและสนับสนุน
สงเสริมดานการศึกษา
ใหแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ในเขต
ตําบลแพรกหนามแดง 

เพื่อพฒันาและ
สนับสนุนสงเสรมิ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ไดรับการศึกษาทั้ง
ในรูปแบบใน
ระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
อยางทั่วถึง 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
2.โรงเรียนบานแพรก
หนามแดง 
3.โรงเรียนบานคลอง
สมบรูณ 
4.วิทยาลัยการอาชีพ
อัมพวา 
5.ศูนย กศน.ตําบล
แพรกหนามแดง 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการพัฒนาและ
สนับสนุนและสงเสริม
ดานการศึกษาทั้งใน
รูปแบบในระบบและ
ตามอัธยาศัยอยาง
ทั่วถึง 

สวน
การศึกษา 

14 ใหความรูเกี่ยวกบั
กฎหมาย สิทธิหนาที่ของ
ประชาชนในดานตางๆ 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ
หนาที่ของประชาชน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 
จํานวน  100  คน 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย 
สิทธิหนาที่ของ
ประชาชนในดาน
ตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 
 

38 
บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

 
๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 
 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

15 กอสรางหรือปรบัปรุง
สนามกีฬา หรือสถานที่
ออกกําลงักาย อาคาร
ตอเน่ือง และอุปกรณ
ประจําสนาม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานมีสนามกีฬาหรือ
สถานที่ออกกําลงักาย
สําหรับใชเลนกีฬาและออก
กําลังกาย  

กอสรางหรือปรบัปรุง
สนามกีฬาหรือสถานที่
ออกกําลงักายทกุ
หมูบาน 
 

500,000 
(งบ อบต.หรือ              
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

 

- - ประชาชนมีสนามกีฬา
หรือสถานที่ออกกําลัง
กาย 
 สําหรับใชเลนกีฬา
และออกกําลังกาย 

สวน
การศึกษา 

16 จัดการแขงขันหรือเขารวม
การแขงขันกีฬา 

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาใน
พื้นที่ตําบลแพรกหนาม
แดงหรือเขารวมการ
แขงขันกฬีาของหนวยงาน
อื่น 

จัดการแขงขันกีฬา
หรือเขารวมการ
แขงขันกีฬาในพื้นที่
ตําบลแพรกหนามแดง
หรือนอกพื้นที ่

200,000 
(งบ อบต.) 

- - บุคลากรในหนวยงาน
หรือประชาชนในพื้นที่
มี 
โอกาสเขารวมการ
แขงขันกีฬา 

สํานักงาน
ปลัด 

17 พัฒนาปรับปรงุและติดต้ัง
ระบบกระจายเสียงให
ครอบคลมุทัง้ตําบล 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับขอมลู
ขาวสารอยาง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ในพื้นที่ตําบล             
แพรกหนามแดง 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

18 ปรับปรงุอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ตําบลแพรก
หนามแดง 

เพื่อใหอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมสีภาพเหมาะสม
ในการดําเนินงาน 

ศพด.ตําบลแพรก
หนามแดง 

- 
 

200,000 
(งบ อบต.) 

 

- 
 

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพเหมาะสม
ในการดําเนินงาน 

สวน
การศึกษา 

19 สนับสนุนหรืออุดหนุน
งบประมาณหรือการ
ดําเนินงานใหแก
สถานศึกษาหรือหนวยงาน
ดานการศึกษา 

เพื่อใหการบรหิารจัดการ 
เกี่ยวกับการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตาม
อัธยาศัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

สถานศึกษาหรือ
หนวยงานดาน
การศึกษา 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - การบริหารจัดการ 
เก่ียวกับการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

20 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการปรบัปรุง
ซอมแซมศูนยการเรียนรู
ชุมชน  หมูที่  5 

เพื่อใหการบรหิารจัดการ
ศูนยการเรียนรูชุมชน  หมู
ที่ 5 มีประสิทธิภาพข้ึน 

ศูนยการเรียนรูชุมชน  
หมูที่ 5  

- 50,000 
(งบ อบต.) 

- การบริหารจัดการศูนย
การเรียนรูชุมชน หมูที่ 
5 มีประสิทธิภาพขึ้น  

สวน
การศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการเรียนรู 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

21 จัดหาเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสวนชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30,000 บีทียู
สําหรับติดต้ังประจําศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อใหเด็กประจําศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ตําบลแพรก  
หนามแดงมสีุขภาพ
รางกายและจิตใจสมบรูณ
แข็งแรง 

1 เครื่อง 60,000 
(งบ อบต.) 

- - เด็กประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจที่
สมบูรณแข็งแรง 

สวน
การศึกษา 

22 สนับสนุนงบประมาณ     
ปูกระเบือ้งโรงอาหาร
โรงเรียนบานคลอง
สมบรูณ 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
ดานการศึกษา 

ปูกระเบือ้งโรงอาหาร 
จํานวน 1 แหง 

40,000 
(งบ อบต.) 

- - พัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานการศึกษา  

สวนโยธา/ 
โรงเรียนบาน
คลอง
สมบรูณ 

23 สนับสนุนงบประมาณ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนยากจน 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
และการศึกษาของนักเรียน 

เด็กนักเรียนยากจน
จํานวน 43 คน 

106,800 
(งบ อบต.) 

- - เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษา
ของนักเรียน 

โรงเรียน 
บานคลอง
สมบรูณ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

24 จัดงานหรือเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และวันสําคัญ
ตางๆ ของทางราชการ 
เชน วันปยมหาราช      
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัว วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ วันลอย
กระทง วันสงกรานต              
วันเขาพรรษา และวันอื่นๆ 

เพื่ออนุรักษและสืบทอดวัน
สําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และ
วันสําคัญตางๆ ของทาง
ราชการใหคงอยู 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - อนุรักษและสืบทอดวัน
สําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี 
และวันสําคัญตางๆ 
ของทางราชการใหคง
อยูสืบตอไป  

สวน
การศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

25 สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวัฒนธรรมทองถ่ิน
สภาเด็กและเยาวชนและ
สภาองคกรชุมชน 

เพื่อใหสภาวัฒนธรรม
ทองถ่ินสภาเด็กและ
เยาวชนและสภาองคกร
ชุมชนจัดกิจกรรมที่เปน
สาธารณะประโยชนหรือ
กิจกรรมใหความรูความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของ
องคกร 

จัดกิจกรรมทีเ่ปน
สาธารณะประโยชน
แกคนทั่วไป 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ผูเขารวมกิจกรรม
ตระหนักถึงบทบาท
ของตน 
 

สวน
การศึกษา 

26 สนับสนุนการดําเนินงาน
ของมูลนิธิพระบรมราชา 
นุสรณ  (อุทยาน ร 2) 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของมลูนิธิพระ
บรมราชานุสรณ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - มูลนิธิบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการสาธารณสุขแบบครบวงจร 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

27 รณรงคปองกันโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ 

เพื่อรณรงคปองกันการเกิด
โรคติดตอและโรคไมติดตอ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - สามารถควบคุม
ปองกันการเกิด
โรคติดตอและโรคไม
ติดตอได 

สวน
สาธารณสุขฯ 

28 สงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสงูอายุตําบลแพรก 
หนามแดง 

เพื่อพฒันาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดี
ข้ึน  

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

สวน
สาธารณสุขฯ 

29 กอสรางสวนสุขภาพ/
สวนสาธารณะ 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจและจัด
กิจกรรมตางๆ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  5 

- - 1,000,000 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจและ
จัดกิจกรรมตางๆ  

สวน
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการสาธารณสุขแบบครบวงจร  

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

30 พัฒนาสงเสรมิและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อใหอาสาสมัคร 
สาธารณสุขสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง         
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

60,000 
(งบ อบต.) 

- - อาสาสมัคร 
สาธารณสุขสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สวน
สาธารณสุขฯ 

31 สนับสนุนรณรงคการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที ่

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

- - การแพรระบาดยาเสพ
ติดในพื้นที่ไมมีหรือ
ลดลง 

สวน
สาธารณสุขฯ 

32 กอสรางสถานที่ออกกําลงั
กายและจัดหาอปุกรณ
ออกกําลงักายสําหรับ
ประชาชนทั่วไป 

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ
และสถานทีส่ําหรับออก
กําลังกาย 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

- 800,000 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีอุปกรณ
และสถานที่สําหรับ
ออกกําลังกาย  

สวน
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาการสาธารณสุขแบบครบวงจร 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

33 สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือ
พื้นที่ตําบลแพรก     
หนามแดง 

เพื่อใหการดําเนินงาน
กองทุนเปนไปตามระเบียบ 

สนับสนุนเงินสมทบ
จํานวน 1 กองทุน 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินงานกองทุน
เปนไปดวยความ
เรียบรอยและเปนไป
ตามระเบียบการจัดตั้ง
กองทุน ฯ 

อบต./รพ.
สต.แพรก
หนามแดง 

34 สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐหรือ
กองทุนตลอดจนกลุม
อาสาสมัครตาง ๆ 

เพื่อใหการดําเนินงาน  
ตามนโยบายของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐหรือ
กองทุนตลอดจนกลุม
อาสาสมัครตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

สนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร อาคาร
สถานที่ วัสดุ คุรุภัณฑ 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินงาน  
ตามนโยบายของรัฐ
หรือหนวยงานของ
รัฐหรือกองทุน
ตลอดจนกลุม
อาสาสมัครตาง ๆ 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

สวน
สาธารณสุขฯ 



 
 
 

46 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๔.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

35 จัดเกบ็และกําจัดขยะ 
มูลฝอย 

เพื่อใหในเขตพื้นที่มีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยและไมมีแหลง
แพรเช้ือโรค 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่มีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย
และไมมีแหลงแพรเชื้อ
โรค 

สวน
สาธารณสุขฯ 

36 ปลอยพันธุสัตวนํ้าและ
หรือสัตวครึ่งบกครึง่นํ้า  
คืนสูธรรมชาติ 

เพื่อเพิ่มจํานวนสัตวนํ้าและ
หรือสัตวครึ่งบกครึง่นํ้าใน
พื้นที่ และใหระบบนิเวศมี
ความสมดุล  

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.หรือ              
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - ประชาชนมีอาหาร
ประเภทสัตวนํ้าและ
หรือสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า
จากแหลงธรรมชาติ
บริโภค และชวยในการ     
กําจัดศัตรูพืชใหแก
เกษตรกร และลดการ
ใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

สวน
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๔.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

37 อนุรักษและปรับปรุงภูมิ
ทัศน ระบบนิเวศนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อปรับปรงุพื้นที่ใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงามมี
ระบบนิเวศนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิง่แวดลอมที่ดี 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - พื้นที่ตําบลแพรกหนาม
แดงมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
สวยงามมีระบบนิเวศน
และ  
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่ดี 

สวน
สาธารณสุขฯ 

38 รณรงคกําจัดขยะและ
วัชพืชในลําคลอง และที่
ทางสาธารณะ 

เพื่อกําจัดขยะและวัชพืช 
ในลําคลอง และที่ทาง
สาธารณะ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ไมมีขยะและวัชพืชใน
ลําคลองหรือที่ทาง
สาธารณะ 

สวน
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

39 ขยายผิวจราจรถนนหนา
วัดคลองขุดเลก็ต้ังแตถนน
ทางเช่ือมถนนพระราม  2  
จนถึงคลองขุดเล็ก 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
(ถนนของทางหลวงชลบท) 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1,5 

- - 1,000,000 
(งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา/ 
กรมทาง
หลวงชนบท 

40 กอสรางถนนเขากลุมบาน
สวนอัมพวา 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1 

- - 1,000,000 
(งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

41 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟนติกซอยอุดม ธัมมัง  
หมูที่ 2 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟนติก กวาง 
3.50 เมตร ระยะทาง 
320 เมตร  

300,000 
(งบ อบต.) 

- - การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

 
 
 



 
 
 

49 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

42 กอสรางสะพานไมสองหัว
ขามคลองตาเพิ่ม หมูที่ 2 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

กอสรางสะพานไมสอง
หัว จํานวน 1 แหง 

- 100,000 
(งบ อบต.) 

- การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

43 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุกสายสะพานหัน-ดอน
ตากูบ หมูที่ 2 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

กอสรางถนนผิวจราจร
หินคลุกกวาง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
1,300 เมตร จํานวน 
1 สาย 

- - 300,000 
(งบ อบต.) 

การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

44 กอสรางรางระบายนํ้า   
ในกลุมบานรั้ว 

เพื่อระบายนํ้า พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  3 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- การระบายนํ้าเปนไป
ดวยความรวดเร็ว 

สวนโยธา 

 
 
 
 



 
 

 
50 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

45 กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมบํารุงรกัษา
ทรัพยสินตาง ๆ  

เพื่อใหประชาชนไดใช
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

500,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
ทรัพยสินของทาง
ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

46 ปรับปรงุถนนลาดยางสาย 
สส.ถ.29-001 บานคลอง
ผีหลอก-บานคลองขุดเล็ก  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

ถนนผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1.00 เมตร 
รวม 8.00 เมตร 
ระยะทาง 3,988 
เมตร พื้นทีซ่อมแซม 
31,904 ตารางเมตร 

20,000,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

 

- - การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

 



 
 

51 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

47 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก หรือคอนกรีต 
(สายโรงงานควีนมารีน-
บานย่ีสาร)  หมูที่ 5 ตําบล
ย่ีสาร  เช่ือมหมูที่ 5 ตําบล
แพรกหนามแดง   

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 
 

 

ถนนกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500 
เมตร พรอมสะพาน 
คสล. จํานวน 1 แหง  

10,000,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา/
อบจ.สส. 

48 ขุดลอกคลองและกําจัด
วัชพืช 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การอุปโภคบริโภคเปนการ
ปองกันอุทกภัยและเพื่อ
ความสะดวกในการ
คมนาคมตลอดจนเพื่อให
เกษตรกรมีนํ้าใชเพือ่
การเกษตร 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

300,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - ประชาชนมีนํ้าใชใน
การอุปโภคบริโภค
เปนการปองกัน
อุทกภัยและเพื่อ
ความสะดวกในการ
คมนาคมตลอดจน
เพื่อใหเกษตรกรมี
นํ้าใชเพื่อการเกษตร 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 
 

52 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

49 กอสรางสะพานทอ คสล.
ขามคลองบานรั้ว หมูที่ 3  

เพื่อความสะดวกในการ
ระบายนํ้า 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  3 

- - 1,000,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

การระบายนํ้าเปนไป
ดวยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

สวนโยธา/
กรม
ชลประทาน 

50 กอสรางถนนจากถนนคัน
กั้นนํ้าเค็มชลประทาน   
หมูที่ 6 ไปเช่ือมหมูที่ 4 
คลองตรง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4,6 

- 2,000,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา/
อบจ.สส. 

51 จัดทําเครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง (RUMBLE 
STRIPS) ถนนสายแพรก
หนามแดง-คลองคต และ
ถนนสายบานคลอง
ผีหลอก-บานแพรก  
หนามแดง 

เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4 

100,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - การคมนาคมมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 



 
 

53 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

52 กอสรางสะพานลูกระนาด
ขามคลองสะพานหัน    
หมูที่ 2 (บริเวณบาน   
นายปรีชา นาคฉาย) 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กอสรางสะพานลูก
ระนาดขามคลอง
สะพานหัน จํานวน    
1 แหง 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

53 ปรับปรงุซอมแซมถนน
ชลประทานสายคูขนานให
สามารถใชไดตลอดป 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  2,3,6 

- 300,000 
(งบ อบต.หรือ
หนวยงานอื่น 

- การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

54 กอสรางบันไดทาเทียบเรือ
คลองสัมมงา 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนสง 

กอสรางบันไดทาเทียบ
เรือ หมูที่ 4 จํานวน  
1 แหง 

100,000 
(งบ อบต.หรือ
หนวยงานอื่น 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

สวนโยธา 

55 ตัดปาดบอพักนํ้าใหเสมอ
ถนนและขยายผิวจราจร
ขางละ 50 ซ.ม.ถนนแพรก
หนามแดงเช่ือมถนนคลอง
ตรง 

เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4 

- 200,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- การคมนาคมเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 



 
 

54 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

56 วางทอลอดแพรกหวายลิง
และขุดลอกคลองแพรก
หวายลิงไปตลอดจนถึง
คลองทบัแถบ 

เพื่อปองกันการเกิด
อุทกภัย 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4 

- - 2,000,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

ลดปญหาการเกิด
อุทกภัย 
 

สวนโยธา 

57 ขุดลอกคลองและเสริมคัน
คลองคลองตนไทรไป
ตลอดจนถึงประตูระบาย
นํ้าบานนายอุมา  ศิลาวงษ 

เพื่อปองกันการเกิด
อุทกภัย 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4 

- - 2,000,000 
(งบ อบต.หรือ 

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

ลดปญหาการเกิด
อุทกภัย 
 

สวนโยธา 

58 กอสรางถนนซอยพวง
สําราญ  พิกลุหอม  
เช่ือมตอสะพานคลอง 
สัมมงาซอยคลองตรง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4,6 

- 100,000 
(งบ อบต.หรือ
หนวยงานอื่น 

- การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

สวนโยธา 

 
 

 



 
 

55 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทาเทียบเรือ  ทอระบายนํ้า  ขุดลอกคูคลอง  และอื่น ๆ       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

59 กอสรางวางทอลอดคลอง
ตาแพร 

เพื่อปองกันการเกิด
อุทกภัย 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  4 

- - 100,000 
(งบ อบต.หรือ
หนวยงานอื่น 

ลดปญหาการเกิด
อุทกภัยได 

สวนโยธา 

60 กอสรางวางทอระบายนํ้า
ถนนหนาโรงเรียนบาน
คลองสมบรูณ 

เพื่อปองกันการเกิด
อุทกภัยและการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  5 

- 500,000 
(งบ อบต.หรือ
หนวยงานอื่น 

- ลดการเกิดอทุกภัย
และการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก 

สวนโยธา 

61 กําจัดตอใตสะพานถนน
พระราม  2 

เพื่อความสะดวกในการ
ระบายนํ้า 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  2,4,5,6 

- 100,000 
(งบ อบต.หรือ              
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- สามารถปองกันการ
เกิดอุทกภัยได 

สวนโยธา 

62 ปรับปรงุ ซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่ 1-6 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

สวนโยธา 



 
 

56 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๒  แนวทางการพัฒนาระบบการจราจร   

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

63 ติดต้ังอุปกรณปองกัน
อุบัติเหตุและปายเตือน
บริเวณสะพานและทาง
แยกทางโคง  ตลอดจนจุด
อันตรายตางๆ   

เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หนวยงานอื่น 

- - ลดและปองกันปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 

สวนโยธา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

57 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๓  แนวทางการพัฒนาระบบการโทรคมนาคม   

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

64 พัฒนาระบบโครงขายการ
สื่อสาร โทรศัพทพื้นฐาน 
และโทรศัพทเคลื่อนที่   
ไดชัดเจนครอบคลุม     
ทั่วทั้งพื้นที ่

เพื่อใหการติดตอสื่อสาร
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

(งบประมาณ
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของดาน
การสือ่สาร) 

(งบประมาณ
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของดาน
การสือ่สาร) 

(งบประมาณ
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของดาน
การสือ่สาร) 

การติดตอส่ือสาร
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ
ดานการ
สื่อสาร  

 
  
 
  
 
 
 
 

 
 



 
 

58 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๔  แนวทางการพัฒนาระบบประปา   

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

65 ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาคใหครอบคลมุทั่ว    
ทั้งพื้นที่ตําบลแพรก 
หนามแดง  

เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าประปาคุณภาพดี
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

- - 1,000,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

ประชาชนมี
นํ้าประปาคุณภาพดี
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอ 

สวนโยธา/
การประปา
สวนภูมิภาค 

66 ปรับปรงุระบบประปา
หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าประปาคุณภาพดี
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1,4,5,6 

500,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

500,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- ประชาชนมี
นํ้าประปาคุณภาพดี
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอ 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๕  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา   

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

67 พัฒนาและปรบัปรุงขยาย
เขตระบบไฟฟาครัวเรือน
และการเกษตร 

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟาใชอยาง
เพียงพอกับความตองการ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

- 200,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- ประชาชนมี
กระแสไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 
 

สวนโยธา/
การไฟฟา
สวนภูมิภาค 

68 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟา
แสงสวางสาธารณะให
ครอบคลมุทัง้ตําบล และ
ปรับปรงุซอมแซมระบบ
ไฟฟาสาธารณะ 

เพื่อใหมีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะครอบคลุมทั่ว 
ทั้งพื้นที่ตําบลแพรก  
หนามแดง 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

- 500,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- มีไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ
ครอบคลมุทัง้พื้นที่
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา/
การไฟฟา
สวนภูมิภาค 

 
 
 
 
 



 
 

60 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕ช) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๖.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบรอย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

69 กอสรางอาคารที่ทําการ
ศูนยรักษาความปลอดภัย
ประจําตําบลและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยรักษาความปลอดภัย
ประจําตําบล 
 

เพื่อใหการบรหิารจัดการ
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน   
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

กอสรางอาคารที่ทํา
การศูนย จํานวน  1 
แหง และสนับสนุน
การดําเนินงานดาน
บุคลากร อาคาร
สถานที่และ
งบประมาณ 

- 500,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- การบริหารจัดการ
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน   มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

70 จัดอบรมหรือเขารวม
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหรือเพิ่ม
ศักยภาพเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 

สมาชิกศูนย อปพร.
อบต.แพรกหนามแดง 
เจาหนาที่ อบต.แพรก
หนามแดง และ
ประชาชนผูสนใจ 

100,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - การปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 
 

61 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕จ-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๖.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบรอย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

71 ปองกันและแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการกระทํารุนแรงตอ
เด็กและสตร ี

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการละเมิดสทิธิ
มนุษยชน 
และการกระทํารุนแรงตอ
เด็กและสตร ี

จัดกิจกรรมใหความรู 
จัดต้ังศูนยพิทักษสิทธิ 
ใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

50,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - ไมมีการละเมิดสทิธิ
มนุษยชน และการ
กระทํารุนแรงตอ
เด็กและสตร ี

สํานักงาน
ปลัด 

72 รณรงคลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลตาง ๆ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ชวงเทศกาลตาง ๆ  

จัดกิจกรรมรณรงค
และจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล
ตาง ๆ 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนไดรับ
ความและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการ
เดินทางชวงเทศกาล 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



 
 

62 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕จ-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๖.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบรอย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

73 สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครกลุมตาง ๆ 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพือ่ให
การปฏิบัติงานของ 
อาสาสมัครกลุมตาง ๆ  
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

สนับสนุนงบประมาณ
หรืออํานวยความ
สะดวกดานอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ และบุคลากร 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินและ
การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครกลุม 
ตาง ๆ มีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

74 สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ ศพค.ตําบลแพรก
หนามแดง 

เพื่อใหการดําเนินงาน 
ของ ศพค.ตําบลแพรก 
หนามแดงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินงาน 
ของ ศพค.ตําบล
แพรกหนามแดง 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด/ศพค. 

 
 
 



 
 

63 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๖.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบรอย 
๖.๒  แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

75 พัฒนาสงเสรมิ ชวยเหลือ
และสงเคราะห เด็ก 
เยาวชน คนพิการ สตรี 
ผูสงูอายุ ผูปวยเรื้อรัง 
ผูปวยเอดส  ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส  

เพื่อพฒันาสงเสรมิ และ
สงเคราะห เด็ก เยาวชน 
คนพิการ สตรี ผูสงูอายุ 
ผูปวยเรื้อรงั ผูปวยเอดส  
ผูยากไรและผูดอยโอกาส
ใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  

ใหความชวยเหลือเงิน
สิ่งของเครื่องมือ
เครื่องใชหรือเครื่อง 
อุปโภค-บริโภคแกเด็ก
เยาวชน คนพิการ 
สตรี ผูสูงอายุ ผูปวย
เรื้อรัง ผูปวยเอดส    
ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสในตําบล
แพรกหนามแดง 

200,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - เด็ก เยาวชน คน
พิการ สตรี ผูสงูอายุ 
ผูปวยเรื้อรงั ผูปวย
เอดส  ผูยากไร  
และผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

76 กอสรางหรือซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับประชาชนที่
ยากจนหรือดอยโอกาส 

เพื่อเปนการชวยเหลือ
ประชาชนที่ยากจนหรือ
ดอยโอกาสใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - ประชาชนที่ยากจน
หรือดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 
 

64 
 

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๖.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบรอย 
๖.๒  แนวทางการพัฒนาการการสงัคมสงเคราะห        

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

77 สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการทีเ่ปนนโยบาย
ของรัฐบาลหรือหนวยงาน
ราชการอื่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล/หรือเพื่อใหการ
สนับสนุนความรวมมอืแก
หนวยงานราชการหรือ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น ๆ  

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - มีการดําเนินการ
เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและ
สนับสนุนความ
รวมมือกบั
หนวยงานราชการ
หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่น 

สํานักงาน
ปลัด 

78 สงเสริม สนับสนุนกลุม
สวัสดิการชุมชนดานสังคม
สงเคราะห 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุน
กลุมสวัสดิการชุมชนดาน
สังคมสงเคราะหใหมี
ศักยภาพในการดําเนินงาน
หรือบรหิารจัดการเพิม่ข้ึน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.หรือ

งบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - กลุมสวัสดิการ
ชุมชนดานสังคม
สงเคราะหมี
ศักยภาพในการ
ดําเนินงานหรือ
บรหิารจัดการ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๑  แนวทางการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

79 อบต.แพรกหนามแดง
สัญจร 

เพื่อรบัทราบขอมูลปญหา
ความตองการของ
ประชาชน เผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ให
ประชาชนทราบ และเพื่อ
ใหบรกิารหรืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

- - ประชาชนมีโอกาส
เสนอปญหาและ
ความตองการตอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของไดรบัรูผล
การปฏิบัติงานของ 
อบต.และไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการรับ
บริการ 

สํานักงาน
ปลัด 

80 สงเสริม สนับสนุน การ
อบรม เรียนรูและ
การศึกษาของบุคลากรใน
หนวยงาน 

เพื่อใหบุคลากรใน
หนวยงานมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานหรือมีคุณวุฒิ
เพิ่มข้ึน 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
และลกูจางประจํา
ตลอดจนพนักงานจาง 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - บุคลากรใน
หนวยงานมีความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานหรือ
มีคุณวุฒิเพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๑  แนวทางการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

81 พัฒนาการบรหิารจัดการ
ของหนวยงาน 

เพื่อพฒันาการบรหิาร
จัดการของหนวยงานใหมี 
ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

พัฒนาการบรหิาร
จัดการของหนวยงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - การพัฒนาการ
บรหิารจัดการของ
หนวยงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

82 กอสรางอาคารที่ทําการ 
อบต.แพรกหนามแดง 

เพื่อใหการบรหิารจัดการ
ของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการติดตอ
ราชการเพิ่มข้ึน 

กอสรางอาคาร        
ที่ทําการและอาคาร
ตอเน่ือง 

- 10,000,000 
(งบ อบต.) 

- การบริหารจัดการ
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน และ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ติดตอราชการ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๑  แนวทางการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

83 จัดซื้อ  ปรบัปรุง ซอมแซม
และบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสิน 

เพื่อจัดซื้อ  ปรบัปรุง 
ซอมแซมและบํารงุรักษา
วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสิน  

จัดซื้อ ปรับปรงุ 
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสิน 

500,000 
(งบ อบต.) 

 

- - การดําเนินงานและ
การบริหารจัดการ
ของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

84 จัดทําวารสาร
ประชาสมัพันธผลการ
ดําเนินงานของ อบต.
แพรกหนามแดง 

เพื่อเผยแพรขอมลูผลการ
ดําเนินงานใหประชาชน
ทราบ 

ประชาชนในตําบล
แพรกหนามแดง 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสารการ
ดําเนินงานของ
อบต.แพรก    
หนามแดง 

สํานักงาน
ปลัด 

85 จัดต้ังหรือสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยขอมูล
ขาวสารจัดซือ้จัดจางระดับ
อําเภอ 

เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
ของ อบต.เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

จํานวน 1 ศูนย 20,000 
(งบ อบต.) 

- - การจัดซื้อจัดจาง
ของ อบต.เปนไป
ดวยความเรียบรอย 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕จ-๒๕๕๙) 
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

 
๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 

๗.๑  แนวทางการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน        
 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

86 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
กองทุนประกันสงัคม 

ตามจํานวนพนักงาน
จางในสงักัด 

125,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินการ
เกี่ยวกับกองทุน
ประกันสังคมเปนไป
ตามกฎหมาย 

สํานักงาน
ปลัด 

87 สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

ตามจํานวนพนักงาน
สวนตําบลในสังกัด 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - การดําเนินการ
เกี่ยวกับกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ินเปนไปตาม
กฎหมาย 

สํานักงาน
ปลัด 

88 อบรมเพิม่ศักยภาพ
บุคลากรในหนวยงาน 

เพื่อใหบุคลากรใน
หนวยงานมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพิม่ข้ึน 

บุคลากรในสงักัดทุก
คน 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - บุคลากรใน
หนวยงานมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕จ-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๑  แนวทางการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน        

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

89 จัดซื้อรถแบคโฮลพรอม
เรือสําหรับกําจัดวัชพืชใน
ลําคลองและขุดลอกคลอง 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
บรหิารจัดการกําจัดวัชพืช
ในลําคลองและขุดลอก
คลอง 

จัดซื้อรถแบคโฮล
พรอมเรือบรรทกุข  
รถแบคโฮล 

2,500,000 
(งบ อบต.หรือ              
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น) 

- - การบริหารจัดการ
กําจัดวัชพืชในลํา
คลองและขุดลอก
คลองเปนไปดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

สวน
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๒  แนวทางการพัฒนาการมสีวนรวมของประชาชน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

90 จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ
สิ่งของ เครื่องใชในการจัด
ประชุมประชาคม 

เพื่อใหการจัดประชุม
ประชาคมเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ 
สิ่งของเครื่องใช ใน
การจัดประชุม
ประชาคมตําบล และ
หมูบานทั้ง 6 หมูบาน 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - การจัดประชุม
ประชาคมเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

สํานักงาน
ปลัด 

91 จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ใหแกผูนําทองถ่ิน ผูนํา
ทองที่ อาสาสมัครกลุม 
ตาง ๆ และประชาชน  

เพื่อเปนการเพิม่พูนทักษะ
และความรูในการพัฒนา
ทองถ่ินใหแกผูนําทองถ่ิน 
ผูนําทองที่ อาสาสมัครกลุม 
ตาง ๆ และประชาชน  
เพื่อนําความรูที่ไดมา
พัฒนาทองถ่ิน 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวน 50 คน 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ 
อาสาสมัครกลุม ตาง ๆ 
ประชาชนไดรับความรู
ที่เปนประโยชนและ
นํามาพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕จ-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๒  แนวทางการพัฒนาการมสีวนรวมของประชาชน       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

92 กอสราง พัฒนาและ
ปรับปรงุศาลา/อาคาร
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน 

เพื่อใหมีสถานทีส่ําหรับใช
ในการการดําเนินกจิกรรม
ตาง ๆ ของประชาชนใน
หมูบาน 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

- 500,000 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนมีสถานที่
สําหรับใชในการ
การดําเนินกจิกรรม
ตาง ๆ ในหมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

93 จัดทําและติดต้ังปาย
ประชาสมัพันธประจํา
หมูบาน 

เพื่อเผยแพรขอมลูขาวสาร
ใหประชาชนไดรับทราบ
อยางทั่วถึง 

จัดทําและติดต้ังปาย
ประชาสมัพันธประจํา
หมูบาน จํานวน 12 
ปาย 

120,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๓  แนวทางการพัฒนาการจัดเกบ็ภาษีอากร       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

94 พัฒนาการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพื่อใหระบบการจัดเก็บ
รายไดมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - อบต. สามารถ
จัดเกบ็ภาษีได
เพิ่มข้ึนตาม
เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สวนการคลงั 
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บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
๗.๔  แนวทางการพัฒนาการเลือกต้ัง       

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

รายละเอียดกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณและทีม่า  (บาท) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

95 ประชาสมัพันธใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย
ประชาธิปไตยการเลอืกต้ัง 
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

เพื่อใหประชาชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกบั
กฎหมายประชาธิปไตย  
กับการเลือกต้ังและการมี
สวนรวมอยางถูกตอง 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกบั
กฎหมาย
ประชาธิปไตยกับ
การเลือกต้ังและ
การมสีวนรวมอยาง
ถูกตอง 

สํานักงาน
ปลัด 

96 จัดการเลอืกต้ังผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

เพื่อใหจัดการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ินในกรณี
ครบวาระและในกรณี
เลือกต้ังซอมเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

พื้นที่ดําเนินการ 
หมูที่  1-6 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - การจัดการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภา
ทองถ่ินในกรณีครบ
วาระและในกรณี
เลือกต้ังซอมเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

สํานักงาน
ปลัด 

 



 
 
 



 
 
 


