
 

 
 
 
 
 
 
 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑  แนวทางการสงเสริมสงเสริมอาชีพ 
  ๒.๒  แนวทางดานสวัสดิการสังคม 
  ๒.๓  แนวทางดานการศึกษา 
  ๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสุข 
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สวนที่ ๕ 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 
องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๕8 ป  ๒๕๕9 ป   ๒๕60 รวม  ๓  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต         

  ๒.๑  แนวทางการสงเสรมิสงเสรมิอาชีพ 2 ๑3๐,๐๐๐ 2 ๑3๐,๐๐๐ 2 ๑3๐,๐๐๐ 6 39๐,๐๐๐ 

  ๒.๒  แนวทางดานสวัสดิการสังคม 10 4,432,๐๐๐ 9 4,430,๐๐๐ 9 4,430,๐๐๐ ๒8 ๑3,292,๐๐๐ 

  ๒.๓  แนวทางดานการศึกษา 8 660,000 8 660,000 8 660,000 24 ๑,980,000 

  ๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสุข ๘ 75๐,๐๐๐ ๘ 75๐,๐๐๐ ๘ 75๐,๐๐๐ ๒๔ ๒,๒5๐,๐๐๐ 

รวม ๒8 5,972,๐๐๐ ๒7 5,970,๐๐๐ ๒7 5,970,๐๐๐ 82 17,912,000 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑  แนวทางการสงเสริมอาชีพ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๑. โครงการสนับสนุน

กลุมพัฒนาอาชีพ 
ตาง ๆ 

- เพื่อใหกลุมอาชีพและ
ประชาชนมี ค วามรู แล ะ
ทักษะในการประกอบอาชีพ
และเพิ่มพูนรายได 

ฝกอบรมในดานอาชีพ  
๑๓  หมูบาน 

(ตามความสนใจและ
ความประสงคของกลุม

อาชีพ) 

๑๐๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐     
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐    
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

- ประชาชนในพื้นที่มี 
กลุมอาชีพที่ประกอบอาชีพ
และมีรายไดมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
สนับสนุนใหประชาชน
ใชพลังงานทดแทน 

-เพ่ือใหประชาชนลดการใช
พลั ง งานไฟฟ า  แก ส  ห รือ
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

- จัดอบรมใหความรูกับ
ประชาชนถึงประโยชน
ของการใชเตาชีวมวล 

(แบบปบ) 
-สงเสริมและใหความรู
กับประชาชนถึงวิธีการ
ผลิตและการใชเตาถาน 

๒๐๐ ลิตร (แบบตัง้) เพ่ือ
ผลิตนํ้าสมควันไม 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

- ประชาชนในพื้นที่มี 
กลุมอาชีพที่ประกอบอาชีพ
และมีรายไดมากข้ึน 

-สํานักงานปลัด 
-สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒  แนวทางการดานสวัสดิการสังคม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๑ งานสังคมสงเคราะหแก

ผู ด อ ย โอกา สผู พิ ก า ร
ผูสูงอายุ ผูยากไร 
 

- เพ่ือใหผูพิการ  ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาสทางสังคม  ผูติด
เชื้อโรคเอดสและผูประสบภัย
พิบัติตางๆมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น ลดปญหา 
ความไมเทาเทียมทางสังคม 

- แจกจายเคร่ืองอุปโภค
บริโภค เบี้ยยงัชีพ และ
อุปกรณประกอบอาชีพ
ใหกลุมเปาหมายตาม

ระเบียบของทางราชการ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ผู พิ ก า ร   ผู สู ง อ า ยุ
ผูดอยโอกาสทางสังคม  
ผูติดเชื้อโรคเอดส     และ
ผู ประสบภัย พิบัติ  มีค วาม
เปนอยูท่ีดีขึ้น 

สํานักงานปลดั 

๒ โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสู งอายุตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

- เ พ่ือใหผูสู งอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

- ผูสูงอายุตําบลบางคนที
และตําบลยายแพง 

(๖๐ ปขึ้นไป) 

3,5๐๐,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

3,5๐๐,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

3,5๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ผูสูงอายุ มีความเปนอยูท่ีดี
ขึ้น 

สํานักงานปลดั 

๓ โครงการจายเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 
 

- เพ่ือใหผูพิการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

- ผูพิการตําบลบางคนที
และตําบลยายแพง 

4๐๐,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

4๐๐,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

4๐๐,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

- ผูพิการ มีความเปนอยูท่ีดีขึ้น สํานักงานปลดั 

๔ โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 
 

- เพ่ือใหผูปวยเอดสมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

- ผูปวยเอดสตําบล 
บางคนทีและตาํบล 

ยายแพง 

50,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

50,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

50,๐๐๐ 
(งบรัฐบาล) 

- ผูปวยเอดส มีความเปนอยูท่ี
ดีขึ้น 

สํานักงานปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒  แนวทางการดานสวัสดิการสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๕ 
 
 
 
 

 

ส นับส นุนอาหารกลา ง วัน
อาหารเสริม(นม)และนํ้าดื่มแก
เด็กเล็กและเด็กนักเรียน 
 
 
 

-เ พ่ื อ ใ ห เ ด็ ก เ ล็ ก แ ล ะ เ ด็ ก
นักเรียนมีสุขภาพรางกายและ
จิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
 
 
 

-สนับสนุนงบประมาณหรือ
จัดซ้ืออาหารกลางวันอาหาร
เสริม(นม)และนํ้าดื่มใหแก

โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กดื่ม
ใหแกโรงเรียน 

และศูนยเด็กเล็ก 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน
จากรัฐบาล) 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน
จากรัฐบาล) 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน
จากรัฐบาล) 

-เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมี 
สุขภาพรางกายและจิตใจท่ี
สมบูรณแข็งแรง 
 
 
 

สวนการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 

๖ โครงการซอมแซมหรือกอสราง
ท่ีอยูอาศัยใหแกประชาชนผูมี
ราย ได นอย  ผู พิ กา ร  ห รือ
ผูสูงอายุ 

- เพ่ือใหผูมีรายไดนอย  
ผู พิ ก า ร  ห รื อ ผู สู ง อ า ยุ  
ผูดอยโอกาสทางสังคมไดมีท่ี
อยูอาศัยพอควรแกอัตภาพ 

ซอมแซมบานเรือนใหกับ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ผูมีรายไดนอย ผูพิการ หรือ
ผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยท่ีคุมแดด
คุมฝนพอควรแกอัตภาพ 

สํานักงานปลดั 

๗ โครงการตนแบบการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม 

-เ พ่ือส ง เส ริมส นับสนุนให
ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น
มีความเขมแข็ง มีการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม 
ใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

-ครอบครัวในพ้ืนท่ีตําบล
ตนแบบมีความเขมแข็งเพ่ิม

มากขึ้น 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ ศูนยพัฒนาสังคม

หนวยท่ี ๕๙ 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ ศูนยพัฒนาสังคม

หนวยท่ี ๕๙ 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ ศูนยพัฒนาสังคม

หนวยท่ี ๕๙ 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

- ค รอบค รัว  ชุ ม ชน แล ะ
ทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีการ
พัฒนา 

สํานักงานปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒  แนวทางการดานสวัสดิการสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๘ โครงการศูนยบริการทางสังคม

แบบมีสวนรวม  
(ศาลาสรางสุข) 

-เพื่ อ ใหป ระชาชนผู ได รั บ
ผ ล กร ะท บ ห รื ออ า จ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากกระแสกา ร
เปลี่ยนแปลง  ทางสังคมท่ีสราง
ภาวะความตึงเครียดและความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรม ไดรับ
โอกาสเขารวมกิจกรรม  ทาง
สั งคม เ พ่ือพัฒนาศักยภาพ 
สรางเสริมภูมิคุมกันทางสังคม
และคุมครองสวัสดิภาพ โดย
องคกรประชาชน 

- สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยบริการ

ทางสงัคมแบบมสีวนรวม
ในพื้นที่ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ ศูนยพัฒนาสังคม

หนวยท่ี ๕๙ 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ ศูนยพัฒนาสังคม

หนวยท่ี ๕๙ 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ ศูนยพัฒนาสังคม

หนวยท่ี ๕๙ 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

-ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
เป าหมาย มี โอกาสทํ า
กิจกรรมทางสังคมรวมกัน
ม า ก ข้ึ น แ ล ะ ส ร า ง
ความสั มพั นธ ร ะห ว า ง
บุคคลทุกเพศทุกวัย 

-มีแหลงเรียนรูและขยาย
ผลรูปแบบการบริการทาง
สังคมแบบมีสวนรวม ที่
ดูแลจัดการโดยชุมชน 

 

สํานักงานปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 
องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒  แนวทางการดานสวัสดิการสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
9 
 
 
 

 

สนับสนุนกลุมองคกรชุมชน
ตําบลบางคนทีและตําบล
ยายแพง 
 
 

-เพื่อเสริมสรางความเข็มแข็ง 
ของกลุมองคกรชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- สมาชิกกลุมองคกร
ชุมชนตําบลบางคนที 
และตําบลยายแพง 

 
 

๓๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 
 

๓๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 
 

๓๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 
 

- สมาชิกกลุมองคกรชุมชน
จะไดรับสวัสดิการมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

10 จัดทําปายสัญลักษณสําหรับ
ผูพิการ 

-เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
พิ ก า ร ใ ห เ ข า ถึ ง แ ล ะ ใ ช
ประโยชนได 

ผูพิการตําบลบางคนที
และตําบลยายแพง 

2,๐๐๐    
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 
 

- 
 

- 
 

-ผูพิการสามารถเข า ถึง
และ ใชประโยชน ในสิ่ ง
อํานวยความสะดวกได 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๓  แนวทางดานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๑ 
 
 
 
 
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ
สําหรับสถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนศูนย
การเรียนรูชุมชน 

-เพื่อใหสถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

- จัดหาวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑสําหรับใชในการ

เรียนการสอน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

 

-สถานศึกษาและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการการเรียนการ
สอนเพิ่มข้ึน 

สวนการศึกษาฯ 

๒ 
 
 
 
 

 

พัฒ น า ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร
สถานที่ดาน การศึกษา, 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนย
การเรียนรูชุมชน 
 

-เพื่อใหอาคารสถานที่ดาน
การศึกษามีความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน 

-ปรับปรุงอาคารสถานที่
ของโรงเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
และศูนยการเรียนรูชุมชน 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

-สถานศึกษาและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการและการเรียน
การสอนเพิ่มข้ึน 

สวนการศึกษาฯ 

 

 
 
 

57 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 
องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี

 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๓  แนวทางดานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๓ 
 
 
 
 
 

โครงการขอรับงบประมาณ 
สนับสนุนครูจางสอน 

-เ พ่ือใหสถานศึกษาพัฒนา
บริหารจัดการและการเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น 

- อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนท่ี
เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

 

70,000 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 

70,000 
 (งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน) 
 

70,000 
 (งบ อบต.
หรือขอรับ

การสนับสนุน
หนวยงาน

อ่ืน) 

-นักเรียนไดรับความรูจาการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

สวนการศึกษาฯ 

๔ 
 
 
 
 
 

สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก
และเยาวชน ในระดับประถม
ศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย 

-เพ่ือสงเสริมการศึกษาเด็ก
และเยาวชนเรียนดีในพ้ืนท่ี
ตําบลบางคนทีและตําบลยาย
แพง 

จัดทุนการศึกษาใหกับเด็ก
และเยาวชนท่ีเรียนดี รวม  

๑๓  หมูบานในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบล

บางคนที 

๒๐,๐๐๐ 
(งบอบต. หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบอบต. หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบอบต. หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน 

- เด็กและเยาวชนท่ีเรียนดีได
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

สวนการศึกษาฯ 

๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
วันเด็กแหงชาติ  

-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนร่ืนเริง
เกิดความรักและสามัคคีในหมู
คณะ 

- สนับสนุนและจัดกิจกรรม
ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี  ๒  

แหง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

- เกิดความรักและสามัคคีใน
หมูคณะ 

สวนการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)   

             องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๓  แนวทางการดานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๖. โครงการแหลงเรียนรูดนตรี

สากล 
- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

ขอสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล 

(ท่ีตั้งบานกํานันธวัช 
สุขประเสริฐ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

-เด็กและเยาวชนไดมีทักษะ
ในการเลนดนตรีสากล 

 

7. อุด ห นุน งบ ประมา ณด า น
การศึกษาใหแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

- เ พ่ื อ ใ ห ห น ว ย ง า น ด า น
การศึกษามีศักยภาพในการ
ดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

หนวยงานสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลบางคนที 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

-หนวยงานสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีมีความคลองตัวและมี
ศักยภาพในการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 

 

8. โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ของสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บางคนที 

- เพ่ือใหสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบางคนที มีศักยภาพใน
การดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลบางคนที 

5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน) 

-สภาเด็กและเยาวชน 
มีศักยภาพในการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๑. ป อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ

โรคติดตอ 
-เพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดตอ 

- ดําเนินการโครงการ
อบรมใหความรูแก

ประชาชนและผูนําชุมชน
ในการปองกันและระงับ

โรคตดิตอ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

- ประชาชนและผูนําชุมชนท่ี
เขารับการอบรมมีความรูความ
เขาใจในการปองกันและระงับ
โรคติดตอ 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

   -  ดําเนินการปองกัน
และระงับโรคติดตอโดย
เปนคาดําเนินการ เชน 

คาแรงงานพนยา 
คานํ้ามัน เปนตน 

๑๐๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐   
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

- ไมเกิดการแพรระบาดของ
โรคติดตอในพ้ืนท่ี 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 60 



 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 
องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๒. อุดหนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุขให 
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

-เพ่ือใหหนวยงานดานสาธารณสุข
มีศักยภาพในการดํ า เ นินงาน
เพ่ิมขึ้น 

- จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนใหแก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ   เพ่ือดําเนินงาน

ดานสาธารณสขุ 
 

๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

-  หนวยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีมีความคลองตัวและมี
ศักยภาพในการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

๓ โครงการจัดซ้ือวัสดุเคมีภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย 

-เพ่ือปองกันการแพรระบาดและ
ระงับโรคท่ีเปนอันตรายในพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

-ดําเนินการและระงับโรค 
ท้ัง ๒ ตาํบล 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- การปองกันและระงับ
โรคติดตอในพ้ืนท่ี 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

๔ เสริมสรางสุขภาพและอนามัย -เ พ่ื อ เ ส ริมสร า ง สุ ขภาพแล ะ
อนามัยของประชาชนใหสมบูรณ
แข็งแรง 
 

- ดําเนินการโครงการ
ฝกอบรมใหความรูและจัด
กิจกรรมเพ่ือดําเนินการ
เสริมสรางสุขภาพและ

อนามัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ

ขอรับ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน
อ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ

ขอรับ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน
อ่ืน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบอบต.หรือ

ขอรับ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน
อ่ืน) 

- ประชาชนท่ีเขารับการ
อบรมและรวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพและอนามัย 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 
งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๕ โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุน ก า ร พั ฒ น า

สาธารณสุขมูลฐาน 
 

-สง เสริมการดําเ นินงานตาม
กิจกรรมของสาธารณสุข 

อสม. ๑๓  หมูบาน ๑๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

๑๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

๑๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

- อสม.ดําเนินกิจกรรม
ตางๆไดบรรลุ
วัตถุประสงค 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

๖ โครงการหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น 

-จ า ย เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพเพ่ือดําเนิน
โครงการฯ 
 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลบางคนที 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
สุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

๗ 
 

โครงการเพ่ือนดูแลเพ่ือนตําบล 
ยายแพง  

-เพ่ืออุดหนุนโครงการเพ่ือนดูแล
เ พ่ื อนตํ าบ ลย าย แพ ง  ขอ ง
โรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพ
ตําบลยายแพง 

รพ.สต.ยายแพง ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.
หรือขอรับ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.
หรือขอรับ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.
หรือขอรับ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

อ่ืน) 
 

- หน วย ง านด าน
สาธารณสุข ในพ้ืนท่ี มี
ความคล องตั วและ มี
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสขุ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 
งบประมาณ(บาท) และแหลงท่ีมา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

  ๒๕๕8   ๒๕๕9    ๒๕60 
๘ 
 

โครงการดําเนินกิจกรรมชมรม 
ผูสูงวัยสานใจบางคนที พรอมภาคี
เครือขาย 
 

-เพ่ืออุดหนุนโครงการดําเนิน
กิจกรรมชมรมผูสูงวัยสานใจบาง
คนที พรอมภาคีเครือขาย 
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางคนที 

รพ.สต.บางคนที ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
ขอรับสนับสนุน
จากหนวยงาน

อ่ืน) 
 

- หนวยงานดานสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีมีความคลองตัวและ
มีศักยภาพในการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 

สวนสาธารณสุข 
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม 
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