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ประกาศเทศบาลตาบลบางเลน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
..................................................
ด๎วยเทศบาลตาบลบางเลนได๎จัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี งบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ได๎พิจารณา
เห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และนายกเทศมนตรีตาบลบางเลน ได๎พิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
ดังนั้น เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อ 17 (4) เทศบาลตาบลบาง
เลน จึงประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายวรพจน์ พวงแย๎ม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

คานา
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมี ห นัง สื อกระทรวงมหาดไทย ดํว นที่สุ ดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467
ลงวั น ที่ ๑4 ธั น วาคม ๒๕๖3 เรื่ อ ง แนวทางการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒570) ประกอบกับแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปัจจุบัน เป็น แผนพัฒนา
ท๎องถิ่นที่มีระยะเวลาห๎ า ปี (พ.ศ.2561 – 2570) ดังนั้นเพื่อให๎มีค วามสอดคล๎อง และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุํมจังหวัด
ตลอดจนสามารถบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณในพื้ น ที่ ไ ด๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน
“แผนพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ” หมายความวํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาต าบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางเลน จึง หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เลํมนี้
จะใช๎เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บางเลนอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป

เทศบาลตาบลบางเลน
ตุลาคม 2564
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
๑.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยูํ เลขที่ 188/8 หมูํที่ 9 ถนนบางใหญํ – บางคูลัด ตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยกฐานะจากองค์การบริหารสํวนตาบลบางเลน เป็นเทศบาลตาบลบางเลน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. 2554 อยูํ ในเขตการปกครองของอาเภอบางใหญํ มีอ าณาเขตใกล๎ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีระยะทางหํ า ง
ประมาณ 20 กิโลเมตร เทศบาลตาบลบางเลน มีพื้นที่เขตปกครอง ประมาณ 4,772 ไรํ หรือประมาณ 7.6 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมูํบ๎าน แยกเป็น ๑๐ หมูํบ๎าน ดังนี้
พื้นที่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ไร่/งาน
ตารางกิโลเมตร
1 บ๎านบางเลน
703
1.12
2 บ๎านบางพลู
471/1
0.75
3 บ๎านบางมะซาง
284/3
0.46
4 บ๎านบางสะแก
347/3
0.56
6 บ๎านคลองวัดปรางค์หลวง
256/1
0.41
7 บ๎านวัดยุคันธราวาส
209
0.33
8 บ๎านศรีราษฎร์
473
0.76
9 บ๎านบางสะแก
1,238/3
1.98
10 บ๎านวัดน๎อย
537/2
0.86
11 บ๎านหน๎าโรงสี
251/1
0.40
รวม
4,772
7.6
โดยมี ชุมชน และหมูํบ๎านจัดสรร ซึ่งกระจายตัวอยูํในแตํละหมูํ ดังนี้
หมู่ที่
หมู่บ้าน
1 หมูํบ๎านเจ๎าพระยา โครงการ 5, โครงการ 9, หมูํบ๎านสราญรมย์, หมูํบ๎านเปี่ยมสุข
2 หมูํบ๎านพัชรวิลล์, หมูํบ๎านเซนโทร (centro)
3 หมูํบ๎านศุธาวัลย์, หมูํบ๎านเซนโทร (centro), หมูํบ๎านเจ๎าพระยา(รัตนาธิเบศร์),
หมูํบ๎านคาซําแกรนด์ราชพฤกษ์พระราม ๕
4 หมูํบ๎านรสิกา โครงการ 3, หมูํบ๎านโฮมเพลสสตอรี่
8 หมูํบ๎านชลกานต์
9 หมูํบ๎านวราพร, หมูํบ๎านกอบกาญจน์, หมูํบ๎านชนาพร, หมูํบ๎านนารีนคร, หมูํบ๎าน
ชลกานต์, หมูํบ๎านยัวร์เฮ๎าส์, หมูํบ๎านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์,หมูํบ๎านรสิกา
10 หมูํบ๎านเจ๎าพระยาโครงการ 8, หมูํบ๎านเจ๎าพระยา โครงการ 2/1, หมูํบ๎าน
เจ๎าพระยา โครงการ 2/2,หมูํบ๎านเจ๎าพระยาราชพฤกษ์, หมูํบ๎านคาซําวิลล์,
หมูํบ๎านเดอะแกลอรี่, หมูํบ๎านเนเชอรํา เทรนด์ (รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์),
หมูํบ๎านเซนโทร ราชพฤกษ์ 1
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1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เดิมพื้นที่ตาบลบางเลนเป็นพื้นที่ราบลุํมมีน้าขังตลอดปี พื้นที่เป็ นโคลนเลนจานวนมาก ชาวบ๎านสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพทานาทาสวน เมื่อมีการตั้งชื่ อตาบลจึงเรียกตามสภาพพื้นที่วํา "ตาบลบางเลน" มาจนปัจจุบัน ทาให๎มี
ลักษณะเหมาะแกํการเกษตร เชํน การทาสวนผลไม๎ ได๎แกํทุเรียน กล๎วย กระท๎อน มังคุด เป็นต๎น
แตํในปัจจุบันพื้นที่ตาบลบางเลยมีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น เพราะอยูํใกล๎กับกรุงเทพมหานคร และมี
การเดินทางที่สะดวกสบายใกล๎กับรถไฟฟูาสายสีมํวง ทาให๎การใช๎พื้นที่เปลี่ยนไปเป็นหมูํบ๎านจัดสรรเพื่อการอยูํอาศัย
โดยพื้นที่ในเขตการดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน มีอาณาเขตพื้นที่อยูํติดกับท๎องถิ่นใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ ตาบลบางรักใหญํ อาเภอบางบัวทอง
ทิศใต๎
ติดตํอกับ
ตาบลบางกรําง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตาบลบางกรําง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ คลองอ๎อม, คลองบางกอกน๎อย, ตาบลบางมํวง และตาบลบางเสาธงหิน

๑
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1.๓ ภูมิอากาศ
ตาบลบางเลนอยูํในภาคกลางของประเทศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร๎อนชื้น ภายใต๎อิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ สภาพอากาศโดยทั่วไป มีอากาศไมํร๎อนจัดและไมํหนาวจัด ฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวตั้งแตํเดือนตุลาคมถึงมกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 3.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในตาบลบางเลนสํวนใหญํเป็นดินเหนียวโดยมีชุดดิน ๔ ชุด ดังนี้
๑. ดินชุดบางกอก อยูํบริเวณพื้นที่บางสํวนในตาบลบางเลน เป็นลักษณะดินที่มีการระบายน้าซึม
ผํานไปได๎ช๎าตลอดทุกชั้น ดินชุดบางกอกเป็นดินที่มีความอุดมคํอนข๎างสูง ซึ่งจัดเป็นดินชั้นหนึ่งสาหรับการปลูกข๎าว
ถ๎ามีน้าเพียงพอ สามารถปลูกข๎าวครั้งที่สองในฤดูแล๎งได๎ หรือปลูกพืชไรํพวกถั่วตําง ๆ ข๎าวโพด แตงโม สาหรับพืชไรํ
จะมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้าเพราะเป็นดินเหนียว การระบายน้าเลวและระดับน้าในดินสูง อันตรายแกํรากพืช
๒. ดินชุดบางเขน อยูํบริเวณพื้นที่บางสํวนในตาบลบางเลน เป็นลักษณะกลุํมดินที่มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียว ดินกลุํมนี้เกิดจากวัตถุต๎นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าติดตํอกับตะกอนน้ากรํอย บนสภาพพื้นที่
ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนตํอผลผลิต ปัจจุบันใช๎ทานา บางแหํงยกรํองปลูกพืชผัก และผลไม๎บางชนิด ถ๎ามีการ
จัดการที่ดีดินนี้จะให๎ผลผลิตคํอนข๎างสูง
๓. ดินชุดธนบุรี อยูํบริเวณพื้นที่สํวนใหญํของตาบลบางเลน ลักษณะดินเป็นดินลึกการระบายน้า
คํอนข๎างเลว ความสามารถในการอุ๎มน้าสูงน้าซึมผํานชั้นดินได๎ช๎า แตํลักษณะการใช๎ที่ดินของเกษตรกรจะยกเป็นรํอง
มีขนาดความกว๎างของรํอง 3-5 เมตร การยกรํองทาให๎ดินชั้นลํางขึ้นมาอยูํชั้นบน จึงทาให๎การเรียงตัวของดินมิได๎
เป็ น ไปตามธรรมชาติ แ ละมี ก ารน าเอาดิ น ชุ ด บางกอก หลั ง จากการยกรํ อ งแล๎ ว ท าให๎ ก ารเรี ย งตั ว ของชั้ น ดิ น
เปลี่ยนแปลงไป ดินชุดธนบุรีเป็นดินชุดที่มีความเหมาะสมสาหรับทาสวนไม๎ผลและปลูกผัก บางแหํงการยกรํองจะ
ชํวยในการระบายน้าในดินดีขึ้น การนาเอาดินเลนในท๎องรํองมาไว๎บนคันรํองก็ชํวยเพิ่ม อินทรียวัตถุในดินทาให๎ได๎ผล
ผลิตสูงขึ้น ปัญหาของดินชุดนี้อีกอยํางหนึ่งคือ ถ๎าปีใดแล๎งจัด ระดับน้าในแมํน้าต่าลงน้าเค็มจะไหลเข๎ามาทํวมก็จะทา
ให๎เกิดความเสียหายกับพืชที่ปลูกได๎
๔. ดินชุดบางเลน อยูํบริเวณพื้นที่บางสํวนในตาบลบางเลน ลักษณะเป็นกลุํมดินที่มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียวจัด หน๎าดินแตกระแหงเป็นรํองลึกในฤดูแล๎ง สภาพพื้นที่ที่พบเป็นที่ราบลุํม มักมีน้าแชํขังในชํวงฤดูฝน
เป็นดินลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปัญหาหลักในการใช๎ประโยชน์ที่ดินได๎แกํ ไถพรวน
ลาบาก เนื่องจากเป็นดินเหนียวจัดต๎องไถพรวนในชํว งระยะ เวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชที่
ปลูกอาจขาดแคลนน้าได๎งําย เมื่อฝนทิ้งชํวงนานกวําปกติ เนื่องจากน้าที่ขังอยูํจะซึมหายไปงําย เมื่อดินเริ่มแห๎ง
และแตกระแหงเป็นรํองลึก ปัจจุบันใช๎ทานา นอกฤดู ทานาบางแหํงใช๎ปลูกข๎าวไรํ ฝูาย และถั่วตําง ๆ
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๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลต าบลบางเลน เป็ น เทศบาลขนาดกลาง ในการจั ดชั้น เทศบาลตาบล แบํ งเขตการปกครอง
ตามพระราชบั ญญัติ ลั กษณะปกครองท๎ องที่ แบํ งเป็น 10 หมูํบ๎ าน หมูํที่ 1 ถึ ง หมูํ ที่ 11 (ยกเว๎ นหมูํที่ 5 อยูํใ นความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางมํวง) มีจานวนครัวเรือนรวมจานวน 8,743 ครัวเรือน
สถิติจานวนประชากรและบ้าน พื้นที่ตาบลบางเลน
พื้นที่
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง)
หมูํที่ 1 บางเลน
998
1,155
2,153
974
หมูํที่ 2 บางพลู
570
646
1,216
619
หมูํที่ 3 บางมะซาง
678
775
1,453
961
หมูํที่ 4 บางสะแก
333
435
768
433
หมูํที่ 6 หน๎าวัดปรางค์หลวง
298
325
623
295
หมูํที่ 7 วัดยุคันธราวาส
207
227
434
208
หมูํที่ 8 บางศรีราษฎร์
909
1,102
2,011
1,265
หมูํที่ 9 บางสะแก
1,849
2,122
3,971
2,254
หมูํที่ 10 วัดน๎อย
1,621
1,884
3,505
1,648
หมูํที่ 11 หน๎าโรงสี
115
127
242
86
ยอดรวมทั้งหมด
7,578
8,798
16,376
8,743
* ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ณ พ.ศ. 2563

2.2 เขตเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีทั้งหมด 10 หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ถึงหมูํที่ 11 (ยกเว๎น
หมูํที่ 5 อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางมํวง) แบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1
มีผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน 5,855 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน 6,958 คน รวมผู๎มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 12,813 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)
หมูํที่ 1
1,697
หมูํที่ 2
1,025
หมูํที่ 3
1,120
หมูํที่ 8 (บางสํวน)
495
หมูํที่ 9 (บางสํวน)
1,518
รวม
5,855
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เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)
หมูํที่ 4 (บางสํวน)
586
หมูํที่ 6
452
หมูํที่ 7
326
หมูํที่ 8 (บางสํวน)
1,081
หมูํที่ 9 (บางสํวน)
1,633
หมูํที่ 10
2,683
หมูํที่ 11
197
รวม
6,958

หน้า ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
- ข๎อมูลจานวนประชากรและครัวเรือน (ปี 2559 – 2563)
จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลบางเลนตั้งแตํปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 มีแนวโน๎ม
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จากการขยายตัวของหมูํบ๎านจัดสรรและชุมชนเมือง เพื่อรองรับการอยูํอาศัยของประชากรที่
ทางานในกรุงเทพมหานคร และเข๎ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่มากยิ่งขึ้น
รายการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จานวนหลังคาเรือน

7,942

8,189

8,392

8,418

8,743

ประชากรชาย (คน)

6,783

6,964

7,197

7,429

7,578

ประชากรหญิง (คน)

7,786

8,032

8,316

8,621

8,798

รวมประชากร (คน)

14,569 14,996

15,513

16,050

16,376
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จานวนหลังคาเรือน
ประชากรชาย (คน)
ประชากรหญิง (คน)
รวมประชากร (คน)
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0
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ปี
ปี
2559 2560 2561 2562 2563

กราฟเปรียบเทียบจานวนประชากรและหลังคาเรือน ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559 - 2563

๓.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) ดังนี้
- ข๎อมูลแยกตามเพศ
ลักษณะข้อมูล

ชาย

หญิง

รวม

7,578

8,798

16,376

7,560

8,777

16,337

- ผู๎ที่ไมํได๎สัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน

18

19

37

- ผู๎ที่มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู๎อานวยการทะเบียน
กลางกาหนดให๎จัดทาขึ้นสาหรับ ลงรายการบุคคลที่ไมํอาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ๎าน)

0

0

0

- ผู๎ที่อยูํระหวํางการย๎าย (ผู๎ที่ย๎ายออกแตํยังไมํได๎ย๎ายเข๎า)

0

2

2

แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู๎ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน

* ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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- ข๎อมูลแยกตามชํวงอายุ (ปี) (เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน)
อายุ
อายุน้อยกว่า 1 ปี
อายุ 1 ปี
อายุ 2 ปี
อายุ 3 ปี
อายุ 4 ปี
อายุ 5 ปี
อายุ 6 ปี
อายุ 7 ปี
อายุ 8 ปี
อายุ 9 ปี
อายุ 10 ปี
อายุ 11 ปี
อายุ 12 ปี
อายุ 13 ปี
อายุ 14 ปี
อายุ 15 ปี
อายุ 16 ปี
อายุ 17 ปี
อายุ 18 ปี
อายุ 19 ปี
อายุ 20 ปี
อายุ 21 ปี
อายุ 22 ปี
อายุ 23 ปี
อายุ 24 ปี
อายุ 25 ปี
อายุ 26 ปี
อายุ 27 ปี
อายุ 28 ปี
อายุ 29 ปี
อายุ 30 ปี

ชาย
56
96
63
69
82
101
89
77
93
83
82
87
90
93
86
94
89
93
72
73
104
86
86
107
119
107
106
95
99
126
99

หญิง
52
76
77
68
67
69
72
83
88
77
68
87
103
82
77
110
82
101
106
87
97
82
104
109
113
110
96
129
114
131
137

รวม
108
172
140
137
149
170
161
160
181
160
150
174
193
175
163
204
171
194
178
160
201
168
190
216
232
217
202
224
213
257
236
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อายุ
อายุ 31 ปี
อายุ 32 ปี
อายุ 33 ปี
อายุ 34 ปี
อายุ 35 ปี
อายุ 36 ปี
อายุ 37 ปี
อายุ 38 ปี
อายุ 39 ปี
อายุ 40 ปี
อายุ 41 ปี
อายุ 42 ปี
อายุ 43 ปี
อายุ 44 ปี
อายุ 45 ปี
อายุ 46 ปี
อายุ 47 ปี
อายุ 48 ปี
อายุ 49 ปี
อายุ 50 ปี
อายุ 51 ปี
อายุ 52 ปี
อายุ 53 ปี
อายุ 54 ปี
อายุ 55 ปี
อายุ 56 ปี
อายุ 57 ปี
อายุ 58 ปี
อายุ 59 ปี
อายุ 60 ปี
อายุ 61 ปี

ชาย
122
108
97
99
130
139
110
164
144
143
133
109
132
122
138
118
125
108
136
110
124
114
135
124
138
131
80
105
107
116
93

หญิง
123
113
140
130
139
171
156
146
147
151
144
157
158
149
157
159
131
145
142
170
142
153
139
150
153
138
122
121
137
136
107

รวม
245
221
237
229
269
310
266
310
291
294
277
266
290
271
295
277
256
253
278
280
266
267
274
274
291
269
202
226
244
252
200
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อายุ
อายุ 62 ปี
อายุ 63 ปี
อายุ 64 ปี
อายุ 65 ปี
อายุ 66 ปี
อายุ 67 ปี
อายุ 68 ปี
อายุ 69 ปี
อายุ 70 ปี
อายุ 71 ปี
อายุ 72 ปี
อายุ 73 ปี
อายุ 74 ปี
อายุ 75 ปี
อายุ 76 ปี
อายุ 77 ปี
อายุ 78 ปี
อายุ 79 ปี
อายุ 80 ปี
อายุ 81 ปี

ชาย
76
74
86
69
71
62
49
55
47
46
44
25
37
34
21
29
22
33
13
14

หญิง
119
107
100
104
88
99
73
85
68
64
71
42
41
51
39
26
33
37
32
41

รวม
195
181
186
173
159
161
122
140
115
110
115
67
78
85
60
55
55
70
45
55

อายุ
ชาย
อายุ 82 ปี
22
อายุ 83 ปี
10
อายุ 84 ปี
21
อายุ 85 ปี
11
อายุ 86 ปี
12
อายุ 87 ปี
12
อายุ 88 ปี
10
อายุ 89 ปี
6
อายุ 90 ปี
2
อายุ 91 ปี
2
อายุ 92 ปี
3
อายุ 93 ปี
0
อายุ 94 ปี
0
อายุ 95 ปี
1
อายุ 96 ปี
1
อายุ 97 ปี
1
อายุ 98 ปี
0
อายุ 99 ปี
0
อายุ 100 ปี
0
อายุมากกว่า 100 ปี 1

หญิง
20
16
26
17
22
14
13
12
7
8
9
10
5
6
3
2
2
2
1
3

รวม
42
26
47
28
34
26
23
18
9
10
12
10
5
7
4
3
2
2
1
4

* ข๎อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ณ พ.ศ. 2563

จานวนประชากรในปี พ.ศ. 2563
- จานวนประชากรทั้งหมด 16,376 คน
- จานวนประชากร เพศชาย 7,578 คน เพศหญิง 8,798 คน
- ความหนาแนํนของจานวนประชากร 2,154.73 คน ตํอ ๑ ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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- ข๎อมูลโครงสร๎างประชากรในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
รูปแบบปิรามิดประชากรของเทศบาลตาบลบางเลน มีลักษณะเป็นแบบรวงผึ้ง

กราฟปิรามิดประชากรตาบลบางเลน แบ่งตามเพศและช่วงอายุ

- โน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชรในอนาคต 10 – 20 ปี ข้างหน้า
จากกราฟจะเห็นได้ว่าปัจจุบันจานวนประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) จานวน
10,799 คน ต่อวัยพึ่งพิงจานวน 5,199 คน หรือประมาณ 2 ต่อ 1 แต่จากกราฟจะเห็นได้ว่าวัยแรงงานจะเข้าสู่วัย
พึ่งพิง (สูงอายุ) มากขึ้น รวมถึงอัตราการเกิดของประชากรในพื้นที่ลดลง ส่งผลให้พื้นที่เทศบาลตาบลบางเลนก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ปัจจุบันอยู่ในช่วงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุในพื้นที่ ร้อยละ 17.30) มีวัย
พึ่งพิงที่มากขึ้นและวัยแรงงานที่ลดลงในอนาคต
- อัตราส่วนการเป็นภาระ
ปัจจุบันเทศบาลตาบลบางเลนมีอัตราการเป็นภาระอยู่ที่ ร้อยละ 49.08 (5,385 คน) แบ่งเป็น
 อัตราการเป็นภาระในวันเด็ก ร้อยละ 21.81 (2,393 คน)
 อัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ ร้อยละ 27.27 (2,992 คน)
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
4.1.1 โรงเรียนเอกชน จานวน 1 แห่ง
โรงเรียนญาโณทัย เป็นสถานศึกษาของเอกชน ตั้งอยูํบริเวณหมูํที่ 3 เปิดให๎การศึกษาในระดับ
อนุบาล จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.1.2 สถานศึกษาภาครัฐ จานวน 1 แห่ง
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (อเนกนาครราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ เป็นสถานศึกษาของภาครัฐ
ตั้งอยูํบริเวณหมูํที่ 8 โดยอยูํให๎การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยูํบริเวณหมูํที่ 8 โดยตั้งอยูํบริเวณภายในโรงเรียน
วัดศรีราษฎร์ให๎การศึกษากับเด็กเล็ก (2 - 4 ปี)
ระดับ
เด็กเล็ก

ชาย
3

หญิง
6

รวม
9
*ข๎อมูลนักเรียน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

4.1.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จานวน 1 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตาบลบางเลน เป็นสถานศึกษาของภาครัฐ ตั้งอยูํบริเวณ
หมูํที่ 1 วัดสวนแก๎ว
๔.๒ สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ จานวน 1 แหํง
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบางเลน
ศูนย์กายภาพบาบัด จานวน 1 แหํง
- ศูนย์กายภาพบาบัดเทศบาลตาบลบางเลน
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 1 แหํง
- ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลบางเลน/รถพยาบาลฉุกเฉิน จานวน 1 คัน
กองทุน จานวน 1 แหํง
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติเทศบาลตาบลบางเลน
จุดรับบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า (ในสัตว์) จานวน 1 แหํง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลตาบลบางเลน
คลินิกเด็ก (เอกชน) จานวน 1 แหํง
- คลินิกหมอจันทร์วันเพ็ญ
คลินิกเวชกรรม (เอกชน) จานวน 3 แหํง
- มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
- บางใหญํการแพทย์
- วิชัยยุทธคลินิกเวชกรรม
คลินิกทันตกรรม (เอกชน) จานวน 2 แหํง
- คลินิกทันตกรรมบ๎านรักยิ้ม
- คลินิกทันตกรรมบางกรําง
คลินิกรักษาสัตว์ จานวน 5 แหํง
- โรงพยาบาลสัตว์เดอะวิสดอม
- คลินิกรํมฉัตร
- คลินิกสวนนนท์ รักษาสัตว์
- คลินิกบางกรําง
- คลินิกหูตั้ง รักษาสัตว์
คลินิกกายภาพบาบัด (เอกชน) จานวน 1 แหํง
- W.R. คลินิกกายภาพบาบัด
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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4.3 อาชญากรรม
เทศบาลตาบลบางเลนได๎มีการจัดการปูองกันการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชนในพื้นที่และผู๎ที่สัญจรไปมา โดยการติดกล๎องวงจรปิดและติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
ให๎ครอบคลุมในเขตพื้นที่
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรบางใหญํได๎แจ๎งให๎กับ
เทศบาลตาบลบางเลน ทราบนั้นพบวําในเขตพื้นเทศบาลตาบลบางเลน มีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น
ถือวําน๎ อย และยั งไมํพบผู๎ ค๎า เหตุผ ลก็เนื่ องมาจากวําได๎รับความรํ วมมือกับทางผู๎ นา ประชาชน หนํว ยงานของ
เทศบาลตาบลบางเลน ที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจา การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลตาบลบางเลน สามารถทาได๎
เฉพาะตามอานาจหน๎ าที่เทํา นั้ น เชํน การณรงค์ การประชาสั ม พันธ์ การแจ๎งเบาะแส การฝึ กอบรมให๎ ความรู๎
ถ๎านอกเหนือจากอานาจหน๎าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบางเลน ก็ได๎ให๎
ความรํวมมือมาโดยตลอด เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.5 สังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลบางเลน ได๎ดาเนินการด๎านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู๎พิการ
(4) ดาเนินโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป
(5) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(6) ประสานงานให๎ความชํวยเหลือกับจังหวัด อาเภอ หนํวยงานตําง ๆ ที่ให๎การสนับสนุน
(7) ดาเนินโครงการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส
(8) ดาเนินโครงการสร๎างงานสร๎างอาชีพ เพื่อแก๎ปัญหาความยากจน
(9) ดาเนินโครงการฝึกอบรมสตรี
(10) ดาเนินโครงการเกี่ยวกับการสร๎างและซํอมที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎ รายได๎น๎อย
ผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พึ่ง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคม
- เทศบาลตาบลบางเลน มีถนนในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
ถนน
ระยะทาง (ก.ม.)
คอนกรีตเสริมเหล็ก
6.50
ลาดยาง
2.70
ลูกรัง
0.40
ทางเดินเท๎า คอนกรีตเสริมเหล็ก
3.60
ระบบการคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลย มีระบบการคมนาคมทางบกเป็นระบบหลัก โดยมี
ถนนเส๎นหลักได๎แกํ ถนนบางกรวย – ไทรน๎อย และ ถนนบางใหญํ – บางคูลัด ตัดผํานพื้นที่เพื่อเชื่อมตํอกับพื้นที่
โดยรอบ นอกจากนี้ยังใกล๎กับสถานีรถไฟฟูาสายสีมํวง (สถานีบางพลู) เพียง 2 กิโลเมตร
โดยมีรถสองแถวโดยสารประจาทาง ได๎แกํ สาย 1024 ทําน้านนท์ (ฝั่งหอนาฬิกา) – ตลาดสดเทศบาล
เมืองบางบัวทอง และ สาย 1003 ทําน้านนท์ – ตลาดบางบัวทอง
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๕.๒ ไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ใช๎บริการของการไฟฟูานครหลวงทั้ง 10 หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 - 11 (ยกเว๎นหมูํที่ 5
อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางมํวง) จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของประชากร
ทั้งหมด
๕.๓ ประปา
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ใช๎บริการของการประปานครหลวงทั้ง 10 หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 - 11 (ยกเว๎น
หมูํที่ 5 ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางมํวง) จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช๎ คิดเป็นร๎อยละ 100
ของประชากรทั้งหมด
๕.๔ โทรศัพท์
ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน ไมํ มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากการใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความ
สะดวกสบายกวํา นอกจากนี้ทางเทศบาลยังมีการกระจายเสียงตามสายภายในเขตพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ขําวสาร
ตําง ๆ ของทางเทศบาลและราชการด๎วย
๕.๕ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
- ที่ทาการ Kerry Express Thailand สาขาบางกรวย ปากซอยบางเลน 21
(บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ) จานวน 1 แหํง
- ที่ทาการ Flash Express ปากซอยบางเลน 21 จานวน 1 แหํง
๖. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนดั้ ง เดิ ม สํ ว นใหญํ ยั ง คงประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ท าสวนผลไม๎ สวนไม๎ ด อก ไม๎ ป ระดั บ
เพาะพันธุ์ต๎นไม๎เชิงพาณิชย์ ฯลฯ
พันธุ์พืชที่ปลูก
- พืช การใช๎พื้นที่การเพาะปลูกพืชของตาบลบางเลน เป็นพื้นที่ทาการเกษตรในบางสํวนเป็นพืช
สวน และผลไม๎เป็นสํวนใหญํ ไม๎ดอกไม๎ประดับ ไมํมีการทานาข๎าว พืชที่ปลูกมีดังนี้ กล๎วยน้าว๎า กล๎วยหอม ทุเรียน
มะมํวง มังคุด ขนุนและมะนาว
- พันธุ์พืชพื้นเมือง ตาบลบางเลนเป็นแหลํงไม๎ผลพื้นเมืองที่เป็นพันธุ์ท๎องถิ่นดั้งเดิม ของจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งไม๎ผลพันธุ์พื้นเมืองหลายชนิดเป็นที่นิยมบริโภคของชุมชนในท๎องถิ่น เชํน ทุเรียนพันธุ์ลวง กบตาขา กบ
ชายน้า กบแมํเฒํา เม็ดในยายปราง ซึ่งทุเรียนพันธ์พื้นเมืองเหลํานี้ถูกน้าทํวมเสียหายเมื่อปี พ.ศ. 25๔8 อยํางนํา
เสียดาย สํวนที่ยังหลงเหลืออยูํนั้นยังคงมีอยูํประปราย แตํก็ไมํนิยมปลูกเพิ่มเพราะมีปัญหาด๎านการเจริญเติบโตของ
ต๎นทุเรียนและที่ดินมีราคาสูงขึ้น
- ไม้ผล ตาบลบางเลน ยังมีพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่สวนแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิดใน
พื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการทาสวนในเขตจังหวัดนนทบุรี สืบตํอกันมาแบบสวนอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย
ปลูกพืชตํางระดับมีการอาศัยเกื้อกูลกันและกัน และยังได๎ใบพืช เศษพืชเป็นอินทรียวัตถุบารุงดินเป็นอยํางดีสํวนใหญํ
เป็นไม๎ยืนต๎นที่ปลูกมานานหลายปีแล๎วระบบการผลิตสํวนใหญํอยูํในชํวงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการบารุงรักษาต๎น
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเทํานั้น
- ไม้ดอกไม้ประดับ มีการขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับจาหนํายเนื่องจากอยูํใกล๎แหลํงจาหนําย
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประจาปี พ.ศ. 2564
ชนิดพืช
1. ผัก
2. ทุเรียน
3. มังคุด
4. กระท๎อน
5. มะมํวงยายกล่า
6. ไม๎ผลอื่น ๆ
7. กล๎วยไม๎
8. ไม๎ประดับ
รวม

จานวน (ครัวเรือน)

พื้นที่ (ไร่)
3.78
93
5.62
5
13
243
1
17.32
278

7
59
13
8
18
120
1
10
128

6.2 การประมง
ตาบลบางเลน เป็นเขตชุมชนเมือง (ปริมณฑล) จึงไมํมีพื้นที่สาหรับทาการประมง
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลบางเลน เป็นเขตชุมชนเมือง (ปริมณฑล) จึงไมํมีพื้นที่สาหรับทาปศุสัตว์
6.4 การบริการ
๑. สถานบริการด้านการพาณิชย์
- ร้านสะดวกซื้อ
รวม 11 แห่ง
ชื่อหน่วยธุรกิจ
สถานที่ตั้ง
จานวน(สาขา)
1. เซเวํนอีเลฟเวํน
หมูํที่ 3, 9, 10
7
2. 108 ช็อป
หมูํที่ 1
1
3. โลตัสเอ็กซ์เพลส
หมูํที่ 9, 2
2
4. บิ๊กซี
หมูํที่ 9
1
- ปั้มน้ามัน/ปั้มแก๊ส
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ปั้ม an / ปั๊มแก๏ส
2. ปัม๊ PT / ปั๊มน้ามัน
4. ปั้ม ปตท. / ปั๊มน้ามัน
- สถาบันการเงิน
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ธนาคารกสิกรไทย
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารออมสิน
- รัฐวิสาหกิจ
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. การไฟฟูานครหลวง

รวม

4

แห่ง
จานวน (สาขา)
1
2
1

รวม

3

แห่ง
จานวน (สาขา)
1
1
1

รวม

1

แห่ง
จานวน(สาขา)
1

สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 9
หมูํที่ 1, 3
หมูํที่ 9
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 10
หมูํที่ 10
หมูํที่ 10
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 10
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- ตลาดสด
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ตลาดสดดอนพรหม
2. ตลาดเจ๎าพระยา
- ร้านอาหารและอื่น ๆ
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ร๎านสวนบัว
2. ครัวมอร์แกนด์
๓. กลิ่นช๎าง
4. ฟอนเต๎ (fonte)
5. Fin hair shop
6. Anna condo
7. Washing space
8. แมํทองใบ
9. รุํงโรจน์ เยาวราช
10. The pizza company
11. โรงแรม W๑@ บางกอกน๎อย
12. ปัญญาคาร์แคร์

รวม

2

รวม

12 แห่ง
จานวน (สาขา)
1
1
๑
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สถานที่ตั้ง
หมูํที่ ๙
หมูํที่ 10
สถานที่ตั้ง
บ๎านพักตากอากาศ/หมูํที่ 1
ร๎านอาหาร/หมูํที่ 9
ร๎านอาหาร/หมูํที่ ๒
ร๎านกาแฟ/หมูํที่ 2
ร๎านตัดผม/หมูํที่ 10
ที่พักอาศัย/หมูํที่ 9
ร๎านล๎างรถ/หมูํที่ 2
ร๎านทอง/หมูํที่ 9
ร๎านทอง/หมูํที่ 9
ร๎านอาหาร/หมูํที่ 10
โรงแรม/ที่พัก/ร๎านอาหาร/หมูํที่ 7
ร๎านล๎างรถ/หมูํที่ 2

แห่ง
จานวน(สาขา)
1
1

6.5 การท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลบางเลนตั้งอยูํใกล๎กรุงเทพมหานคร และเริ่มมีการเป็นชุมชนเมืองสาหรับการเป็นที่อยูํ
อาศัยของประชาชนที่ทางานในกรุงเทพมหานครจึงไมํคํอยมีแหลํงทํองเที่ยวนัก โดยมีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจ
ได๎แกํ ตลาดน้าสวนบัว วัดสวนแก๎วและวัดยุคันธราวาส
6.6 อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
รวม 6
แห่ง
ชื่อหน่วยธุรกิจ
สถานที่ตั้ง
จานวน(สาขา)
1. โรงงานแวํนตาอินเตอร์โกล โรงงานผลิตแวํน/หมูํที่ 9
1
2. โรงงานยํงกี่
โรงงานอะไหลํรถยนต์/หมูํที่ 9
1
3. โรงงาน เค เอ็ม เอล
โรงงานผลิตสายลํอฟูา/หมูํที่ 10
1
4. โรงงาน m-wave
โรงงานผลิตสายไฟฟูา/หมูํที่ 1
1
5. โรงงาน Dotbamboo
โรงงานเติมแก๏สรถยนต์,น้ายาแอร์/หมูํที่ ๒
๑
๖. บริษัท Bp world
บริษัทผลิตกระเป๋าเดินทาง /หมูํที่ 10
1
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. การพาณิชยกรรม
ประชากรดั้งเดิมสํวนใหญํยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม๎ สวนไม๎ดอกไม๎ประดับ
เพาะพันธุ์ต๎นไม๎เชิงพาณิชย์ตาบลบางเลน มีการรวมกลุํมอาชีพเพื่อผลิตสินค๎าและบริการตําง ๆ เป็นอาชีพเสริม เชํน
กลุํมผลิตเครื่องเงิน หมูํที่ ๒ กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตไขํเค็มดินสอพอง น้าพริกเผากุ๎งปุา หมูํที่ ๓ กลุํมวิสาหกิจชุมชน
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร หมูํที่ ๘ กลุํมผลิตเรือนไทยจาลอง หมูํที่ ๙ กลุํมสตรีบางเลน หมูํที่ ๙ ผลิตกล๎วยอบแผํน กลุํม
ประดิษฐ์เครื่องประดับจากรัตนชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม๎แกะสลัก หมูํ 10 เป็นต๎น
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2. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่เขตตาบลบางเลน มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนตําง ๆ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในตาบล เชํน ดอกไม๎
ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ไส๎อั่วปลา แคบหมู ทอดมันหนํอกะลา ไส๎อั่วหนํอกะลา ขนมทองม๎วนพับสมุนไพร กระเป๋า
ผักตบชวา ฯลฯ และการรวมกลุํมอาชีพเพื่อผลิตสินค๎าและบริการ เชํนศูนย์ศึก ษาสมุนไพร มูลนิธิสวนแก๎ว ตั้งอยูํใน
บริเวณวัดสวนแก๎ว หมูํที่ ๑ ตาบลบางเลน กลุํมผลิตเครื่องเงิน หมูํที่ ๒ กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตไขํเค็มดินสอพอง
น้าพริกเผากุ๎งปุา หมูํที่ ๓ กลุํมวิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวเชิงเกษตร หมูํที่ ๘ กลุํมผลิตเรือนไทยจาลอง หมูํที่ ๙ กลุํม
ประดิษฐ์เครื่องประดับจากรัตนชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม๎แกะสลัก หมูํ 10 เป็นต๎น
6.8 แรงงาน
ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง ที่ย้ายเข้ามาเพื่อใช้พื้นที่ในการพักอาศัย โดยมีบงส่วนที่เข้า
มาใช้แรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน และภาคการเกษตร บางส่วนไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ พื้นที่
ส่วนใหญ่จึงใช้เป็นที่อยู่อาศัย (หมู่บ้านจัดสรร คอนโด)
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนสํวนใหญํนับถือพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาซึง่ ประกอบ ด๎วยวัดตําง ๆ ดังนี้
1. วัดสวนแก๎ว
ตั้งอยูํ หมูํที่ 1
2. วัดยุคันธราวาส
ตั้งอยูํ หมูํที่ 7
3. วัดศรีราษฎร
ตั้งอยูํ หมูํที่ 8
4. วัดสะแก
ตั้งอยูํ หมูํที่ 9
5. วัดบางเลนเจริญ
ตั้งอยูํ หมูํที่ 10
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๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีการแหํเทียนเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทามาตั้งแตํครั้งอดีตกาล และได๎ปฏิบัติสืบตํอ
กันจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ซึ่งเทศบาลตาบลบางเลน ได๎จัดเป็นกิจกรรมตํอเนื่องทุก
ปี และยังมีการแสดงรากลองยาว แสดงให๎เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู๎ที่อาศัยในเขตตาบลบางเลน
7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชากรในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน บางสํวนมีการรวมกลุํมอาชีพเพื่อผลิตสินค๎าจากวัตถุดิบภายใน
ชุมชน ซึ่งสินค๎าบางประเภทเหมาะสาหรับใช๎เป็นของฝาก และของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลและโอกาสตําง ๆ ได๎ เชํน
- หมูํที่ ๒ มีการจัดทาดอกไม๎ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ขนมทองม๎วนพับสมุนไพร กระเป๋า
ผักตบชวา เครื่องเงิน ฯลฯ
- หมูํที่ ๘ มีการผลิตเรือนไทยจาลอง
- หมูํที่ ๙ มีการผลิตเครื่องประดับจากรัตนชาติ
- หมูํ 10 มีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์จากไม๎แกะสลัก
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้า
แหลํงน้าตามธรรมชาติ คือแมํน้าเจ๎าพระยาไหลผําน มีคลองอ๎อมและคลองบางกอกน๎อย เชื่อมตํอและมี
คลองซอยตํอไปสูํพื้นที่ทาการเกษตรสาหรับใช๎เพียงพอตลอดปีระบบการเก็บน้าใช๎ในพื้นที่ท๎องรํองสํวนได๎ใช๎ได๎ตลอด
ปี โดยมีการคุมระดับน้าจากประตูน้าหรือเครื่องสูบน้าจากคลองซอย
8.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมตํอการเพาะปลูก สํวนใหญํ
เกษตรกรจะปลู กพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในสวนเดียวกัน เชํน กระท๎อน มะมํวงยายกล่า ทุเรียน และ
เทศบาลตาบลบางเลน ได๎ปลูกต๎นไม๎เพิ่มเติมตามถนนสองข๎างถนน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให๎กับอากาศ และสร๎างความ
รํมรื่นบริเวณริมทางถนน บางกรวย – ไทรน๎อย เชํน ต๎นทองอุไร ต๎นราชพฤกษ์ เป็นต๎น
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลบางเลน ได๎จัดทาให๎มีความสอดคล๎องกับ
กรอบการพั ฒ นาในระดั บ มหภาค เพื่ อ ให๎ เ กิ ด การพั ฒ นาไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ประเทศ ไมํ วํ า จะเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 –
2570), แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลบางเลน ได๎จัดทาขึ้นให๎มี
ความสอดคล๎องและสัมพันธ์ไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุํงเน๎นการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให๎พื้นที่ให๎สอดรับ
ไปกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาตาบลบางเลนในหลายมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องนาไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิป ไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร
พลังงาน และน้า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
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ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให๎สามารถสร๎าง
รายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค๎าอยํางแนํนแฟู นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให๎เพิ่มขึ้น อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรั บ และเยี ย วยาของระบบนิ เวศ การผลิ ตและการบริ โ ภคเป็น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่ งยืนและให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แบํงออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได๎แกํ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความ
มั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
(๔) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
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(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการ
อยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส
(๒) ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เปู า หมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็ กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมี
ความสามารถสูงมุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. 2566 – 2570)
เนื่องด๎วยในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ดังนั้น เพื่อให๎การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ
เทศบาลตาบลบางเลน มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑3 เทศบาล
ต าบลบางเลนจึ ง ได๎ น าทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ดั ง กลํ า วมาประกอบในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นมีดังนี้
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โดยกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มุํงพลิกโฉม
ประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ให๎เทําทันและสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสร๎างความ
สมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแกํทุกภาคสํวนเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นธรรม เสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิต และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อนาไทยไปสูํประเทศที่มี “เศรษฐกิจ
สร๎างคุณคําสังคมเดินหน๎าอยํางยั่งยืน ” (Hi-Value and Sustainable Thailand) ภายใต๎องค์ประกอบที่ต๎อง
ดาเนินการ 4 ด๎าน
1. เศรษฐกิจมูลคําสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
2. สังคมแหํงโอกาสและความเสมอภาค
3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
โดยมี 13 หมุดหมาย (milestone) ที่ประเทศไทยให๎ความสาคัญในชํวงระยะเวลา 5 ปี ได๎แกํ
1. ไทยเป็นประเทศชั้นนาด๎านสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคําสูง
2. ไทยเป็นจุดหมายของการทํองเที่ยวที่เน๎นคุณคําและความยั่งยืน
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาของอาเซียน
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง
5. ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
7. ไทยมีผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ที่เข๎มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แขํงขันได๎
8. ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนําอยูํ
9. ไทยมีความยากจนข๎ามรุํนลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ๎มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12. ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแหํงอนาคต
13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2561 – 2565)
กลุํมจังหวัดภาคกลาง ประกอบด๎วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี
ลพบุรี อํางทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สมุทรปราการ และสระบุรี โดยภาคกลางถือเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ
โดยเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม เป็นศูนย์กลางการบริการ ทั้งภาคการค๎า การเงิน การขนสํง และสุขภาพ รวมถึงเป็น
ฐานการผลิตเพื่อการสํงออกที่สาคัญของประเทศ โดยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคกลาง มุํงพัฒนาเป็น
“ฐานการผลิตสินค๎าและบริการมูลคําสูง” ที่เติบโตอยํางยั่งยืน และกาหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง โดยกาหนด
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาและยกรพดับภาคกลางไปสูํการเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง
2. พัฒ นาและยกระดับ ภาคกลางไปสูํ การเป็นแหลํ งการเกษตรสมัยใหมํและศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค๎าเกษตรของประเทศ
3. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสาคัญและแหลํงทํองเที่ยวชุมชนให๎เข๎าสูํตลาดทํองเที่ยวคุณภาพ
4. พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง
5. พัฒนาการผลิตกาลังคนให๎มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
6. พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษขายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเ ศษภาคกลาง –
ตะวันตก ให๎เอื้อตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอนาคต
7. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
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(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได๎กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้
“เมืองแหํงอนาคต แหลํงของการลงทุนและทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข๎งขันได๎ในระดับ
สากล” โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรํวมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อ
สํงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร๎างสรรค์
๒. การสํงเสริมความโดดเดํนของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์
๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล๎อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แมํน้าเจ๎าพระยา / ปุาสัก และลาน้าสาขา และสร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะด๎วยการใช๎นวัตกรรม
๔. การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี
“เมืองนําอยูํ เศรษฐกิจก๎าวหน๎า การพัฒนายั่งยืน”
(Livable City, progressive economy and Sustainable development)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองนําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบ
เมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎ก๎าวหน๎า และ
เติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70)
โดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข๎า
สูํประชาคมอาเซียนได๎
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา สํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอัน
ดีงาม
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๑.๕ ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให๎ความสาคัญกับการ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุํมดิจิตอล
เทคโนโลยี อิน เทอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบั งคับอุปกรณ์ ตําง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว กลุํ ม
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็ น การพัฒ นา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่ อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ
(New Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติม
เต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย
๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น
๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น
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๔. กลุ่มดิจิต อล เทคโนโลยีอินเทอร์เ น็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ทํองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เทศบาลตาบลบางเลน จะต๎องมีความสอดคล๎อง
ต๎องกันกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง จึงจาเป็นต๎องกาหนดยุทธศาสตร์ให๎มีความเหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับ และเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ฉบับปัจจุบันได๎ประกาศใช๎ พ.ศ. ๒๕66 –
๒๕70 จึงมีความจาเป็นต๎องปรับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม สภาวการณ์ สภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน และสนองตอบความต๎องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลต าบลบางเลน โดยนโยบายการพั ฒ นาของผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น ซึ่ ง ใช๎ เ ป็ น กรอบในการก าหนด
ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา เพื่อแก๎ ไขปั ญ หาภายในพื้ นที่เทศบาลต าบลบางเลน และสนองตอบความต๎องการของ
ประชาชน ภายใต๎วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลบางเลน (Vision) “บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๒.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบางเลน
จะเห็นได๎วํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับตําง ๆ นั้น ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ให๎มีความสอดคล๎อง
ต๎องกัน ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาภูมิภาค เทศบาลตาบลบางเลนจึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๒๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๓ เป้าประสงค์
เปูาประสงค์ หรือ Goals เป็นเปูาหมายขององค์กร หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งก็คือผลลัพธ์เกี่ยวกับ
การตัดสิ น ใจเลื อกหรื อ กาหนด ดัง นั้ น เพื่อ ให้ บ รรลุ เปู าหมายการปฏิ บัติง าน เทศบาลต าบลบางเลนจึ งกาหนด
เปูาประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กาจัดขยะมูลฝอย
อยํางถูกวิธี
๓. เพื่อพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข มีสุขอนามัย
๔. เพื่ อพัฒ นาด๎านความปลอดภัย ของชุ ม ชน สํ ง เสริมการมีสํ ว นรํ ว มของประชาชนตามหลั ก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ พึ่งพาตนเองได๎ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อให๎ เกิดการบริ หารจัดการองค์กรตามหลั กธรรมาภิบาล พัฒนา สํ งเสริมด๎านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๖. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. กรณีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการตรวจรับงานจ้างโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าหมาย
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติด โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล น้าเสียและ
มลภาวะต่าง ๆ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้า ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการ
สาธารณสุข

เป้าหมาย
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ใน
พื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า ระบบน้าอุปโภคบริโภค
ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุม
อาคาร การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพื้นที่ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การ
การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา สํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนา พัฒนา วางแผน ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การ
ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

2.6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ขององค์กรคือแนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย ประสบความสาเร็จตามที่
ต้องการ เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย
และกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้เทศบาลตาบลบางเลนใช้เป็นแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
๓.๑ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
๓.๒ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการปูองกันและระงับโรคติดตํอ
๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข และสุขภาวะ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๒๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
๔.๑ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน
๔.๒ กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชารัฐ
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ด้ า นการลงทุ น ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕.๑ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด๎านพัฒนาและสํงเสริมการลงทุน
๖. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษา การกี ฬ า ท านุ บ ารุ ง ศาสนา ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการศึกษาและการกีฬา
6.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลบางเลน ซึ่งกาหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรม
ตําง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน ที่เกี่ยวข๎อง จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ซึ่งมุํงเน๎นให๎บรรลุสูํวิสัยทัศน์
ของเทศบาลตาบลบางเลน “บางเลนเมืองนําอยูํ มุํงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
โครงสร๎างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ.2566 – 2570)
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 13

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เศรษฐกิจมูลคําสูงที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร์ด๎าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ด๎าน
การสร๎างความสามารถ
ในการแขํงขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สังคมแหํงโอกาสและ
ความเสมอภาค

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความ
รํวมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อ
สํงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร๎างสรรค์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองนําอยูํ ปลอดภัย
ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของ
ประเทศ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสํงเสริมความโดด
เดํนของการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปัจจัยสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล๎อม
การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของแมํน้าเจ๎าพระยา/
ปุาสัก และลาน้าสาขา และสร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะ
ด๎วยการใช๎นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎
ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาเมืองและ
การจัดการ Logistics

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร๎างความยางยืนของการพัฒนาที่เติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
หน้า ๓๐
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองนําอยูํ ปลอดภัย
ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูํอาศัยของ
ประชาชนอยํางมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เทศบาลตาบล
บางเลน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎
ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร๎างและพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพื่อพัฒนาและ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร๎างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ได๎
มาตรฐานและมี
มูลคําเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพื่อพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข
และ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร๎างความยางยืนของการพัฒนาที่เติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให๎
ก๎าวหน๎า ปลอดภัย
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาการบริหาร
จัดการให๎มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข๎า
สูํประชาคมอาเซียนได๎

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนา สํงเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอันดีงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพื่อพัฒนาด๎านความ
ปลอดภัยของชุมชน
สํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชนตาม
หลักประชาธิปไตย
และเป็นประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
สํงเสริมด๎านการ
ลงทุนทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน้า ๓๑
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท๎องถิ่น จะต๎องมีการวิเคราะห์ทบทวน เพื่อให๎กระบวนการจัดทาแผนประสบ
ความสาเร็จโดยการวิเคราะห์ผํานหลัก SWOT เพื่อค๎นหาจุดแข็ง จุดอํอน จุดด๎อย หรือสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหา
อุปสรรคในอนาคต เพื่อนามาสนับสนุนการวางแผนการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น ดังนี้
3.1.1) การประเมินปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายในองค์กร
3.1.1.1) จุดแข็ง (S : Strength) – จุดแข็งหรือข๎อได๎เปรียบ
- เทศบาลตาบลบางเลน มีที่ตั้งอยูํใกล๎กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สิ่งอานวยความสะดวก
ตําง ๆ ไมํไกลจากเขตพื้นที่มากแม๎ไมํมีในเขตพื้นที่ เชํน โรงเรียน โรงพยาบาล ห๎างสรรพสินค๎า เหมาะกับการใช๎เป็น
ที่อยูํอาศัย และมีการคมนาคมที่สะดวกอยูํใกล๎รถไฟฟูามหานคร สานฉลองรัชธรรม (สายสีมํวง)
- เทศบาลตาบลบางเลน มีผู๎นาชุมชนที่เข๎มแข็ง มีบทบาทในการเข๎ามามีสํวนรํวมและให๎
ความรํวมมือกับเทศบาลตาบลบางเลน เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นที่
3.1.1.2) จุดอํอน (W : Weaknesses) - จุดอํอนหรือข๎อเสียเปรียบ
- เทศบาลตาบางเลน มีบุคลากรบางสํวนยังมีแนวคิดในลักษณะทาตามคาสั่ง ยังไมํมีความ
พร๎อมในการพัฒนางานในระบบให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับการไมํศึกษา
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ และความไมํสมดุลระหวํางบุคลากร กับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตาบลบางเลน
ทาให๎บางงานไมํสาเร็จตามเปูาหมายหรือลดลง
- เทศบาลตาบลบางเลนขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสํวนงาน เชํน ด๎านระบบ
บริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ (IT) ทาให๎มีประสิทธิภาพการทางานลดลงไป และอาจไมํทันสมัยตํอเหตุการณ์
- เขตเทศบาลตาบลบางเลนมีพื้นที่ขนาดเล็ก เพียง 7.6 ตารางกิโลเมตร และสํวนใหญํ
เป็นพื้นที่สาหรับอยูํอาศัย ทาให๎มีการจัดเก็บรายได๎เพื่อนามาพัฒนาได๎น๎อยกวําเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
- ในบางพื้นที่รถยนต์ไมํสามารถเข๎าถึงได๎ เพราะเป็นเขตชุมชนเกํา ทาให๎การสัญจรไมํ
สะดวก และหากเกิดอัคคีภัยจะยากตํอการดับเพราะรถดับเพลิงเข๎าไมํถึง
- ปัญหาด๎านอุทกภัย และภาวะน้าเค็ม
3.1.2) การประเมินปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์กร
3.1.2.1) โอกาส (O : Opportunities) – โอกาสที่จะดาเนินการได๎
- อยูํใกล๎กับสิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ
- นโยบายของรัฐบาลสํงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาในเขตพื้นที่
3.1.2.2) อุปสรรค (T : Threats) - อุปสรรค ข๎อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงาน
- การระบาดของโรคระบาด เชํน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (Covid – 19) ทาให๎
การวางแผนการพัฒนาของท๎องถิ่นต๎องเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการเพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่
- ปัญหาการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและการทางานสิ่งแวดล๎อม สํงผลตํอปริมาณขยะ
ปัญหาน้าเนําเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาการขยายตัวของสังคมผู๎สูงอายุ ที่ทาให๎ปะชากรในวัยแรงงานลดลงและเพิ่ม
สัดสํวนวัยพึ่งพิงมากยิ่งขึ้น
- การย๎ายถิ่นฐานและการขยายตัวของหมูํบ๎านจัดสรร ทาให๎เป็นชุมชนเมือง เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนน๎อยลง
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จากปัญหาการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่สํงกระทบตํอการ
ใช๎ชีวิตของประชาชนทั่วทุกมุมโลก และประเทศไทยอยํางเป็นวงกว๎าง สํงผลให๎ไมํสามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางตามปกติ
รวมถึงสํงผลกระทบตํอการทางานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทาให๎ไมํสามารถดาเนินโครงการ และกิจกรรม
ตําง ๆ ได๎อยํางปกตินั้น
สํงผลให๎เทศบาลตาบลบางเลนไมํสามารถดาเนินโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ที่ตั้งไว๎ในแผนพัฒนาได๎
อยํางเทําที่ควร เพราะต๎องปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาให๎สอดคล๎องกับสภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมุํงเน๎นไปใน
สํวนของการปูองกัน ระงับ และควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อบาบัด
ทุกข์บ ารุ งสุ ขให๎ แ กํป ระชาชนในเขตพื้น ที่ใ ห๎ มีความปลอดภัย จากโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( Covid-19)
ให๎มากที่สุด ซึ่งถือเป็นวาระเรํงดํวนและสาคัญตํอชีวิตประชาชนเป็นอยํางยิ่ง เพื่อให๎ประชาชนสามารถกลับมาใช๎ชีวิต
แบบปกติได๎ไวที่สุด
๓.๒.๒) ปัญหาการขยายตัวของชุมชนเมือง
พื้ น ที่ เ ขตเทศบาลต าบลบางเลน มี อ าณาเขตที่ ใ กล๎ กั บ กรุ ง เทพมหานครมาก ซึ่ ง มี ร ะยะทาง
หํางประมาณ 20 กิโลเมตร จากการขยายตัวของเมือง สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช๎พื้นที่ภายใน
เขตพื้นที่เปลี่ยนเป็นหมูํบ๎านจัดสรรจานวนมาก เพื่อรองรับแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข๎ามาพักอาศัยในพื้นที่
สํงผลตํอสภาพแวดล๎อมและการใช๎พื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนได๎ ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒ นาตํางๆ ให๎ มีความสอดคล๎ องกับบริบท
ทางสังคม เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ได๎อยํางสอดคล๎องกับความต๎องการขงประชาในพื้นที่
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต

ด้าน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
ด๎านการเศรษฐกิจ
ด๎านการดาเนินงานอื่น

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข

ด๎านบริการชุมชนและสังคม
ด๎านการเศรษฐกิจ
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
ด๎านการเศรษฐกิจ
ด๎านการดาเนินงานอื่น

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด๎านบริหารทั่วไป
การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริม ด๎านบริการชุมชนและสังคม
การมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลัก
ด๎านการดาเนินงานอื่น
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
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แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
สานักปลัดเทศบาล

หน่วยงานสนับสนุน
จังหวัด, อาเภอ

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

จังหวัด, อาเภอ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานงบกลาง
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง

สานักปลัดเทศบาล / กองชําง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม/
กองชําง
กองชําง
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

จังหวัด, อาเภอ

จังหวัด, อาเภอ
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ที่
ยุทธศาสตร์
ด้าน
5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด๎านบริหารทั่วไป
การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริม ด๎านบริการชุมชนและสังคม
ด๎านการลงทุนทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด๎านการเศรษฐกิจ
ด๎านการดาเนินงานอื่น
6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท๎องถิน่

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด๎านบริหารทั่วไป
ด๎านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล/กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

หน่วยงานสนับสนุน
จังหวัด, อาเภอ

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

จังหวัด, อาเภอ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1.7 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
5
19

120,000
700,000
4,120,000

3
5
20

120,000
700,000
4,225,000

3
5
20

120,000
700,000
4,330,000

3
5
20

120,000
700,000
4,330,000

3
5
20

120,000
700,000
4,330,000

15
25
99

600,000
3,500,000
21,335,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3
๓๒

130,000
24,100,000
๒9,170,๐๐๐

2
3
๓๓

130,000
25,250,000
3๐,๔25,๐๐๐

2
3
๓3

130,000
26,400,000
31,680,๐๐๐

2
3
๓3

130,000
27,550,000
32,๘๓0,๐๐๐

2
3
๓3

130,000
28,700,000
33,980,๐๐๐

10
15
๑64

650,000
132,000,000
158,085,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2. การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
2.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
2.10 แผนงานการเกษตร
2.11 แผนงานการพาณิชย์
2.12 แผนงานงบกลาง
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
13
-

570,000
6,520,000
-

3
13
-

570,000
7,170,000
-

3
13
-

570,000
7,770,000
-

3
13
-

570,000
8,370,000
-

3
13
-

570,000
8,970,000
-

15
65
-

2,850,000
38,800,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
20

4,460,000
11,550,000

4
20

4,460,000
12,200,000

4
20

4,460,000
12,800,000

4
20

4,460,000
13,400,000

4
20

4,460,000
14,000,000

20
100

22,300,000
63,950,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๓๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
3.7 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
3.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
3.10 แผนงานการเกษตร
3.11 แผนงานการพาณิชย์
3.12 แผนงานงบกลาง
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
2
-

11,509,000
2,000,000
-

10
2
-

11,659,000
2,000,000
-

10
2
-

11,759,000
2,000,000
-

10
2
-

11,764,000
2,000,000
-

10
2
-

11,909,000
2,000,000
-

50
10
-

58,600,000
10,000,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1,700,000

2

10,800,000

2

2,050,000

2

1,000,000

1

4,000,000

10

19,550,000

1
16

350,000
15,559,000

1
15

350,000
24,809,000

1
15

350,000
16,159,000

1
15

350,000
15,114,000

1
14

350,000
18,259,000

5
75

1,750,000
89,900,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๓๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตยและ
เป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
4.3 แผนงานการศึกษา
4.4 แผนงานสาธารณสุข
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
4.7 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
4.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
4.10 แผนงานการเกษตร
4.11 แผนงานการพาณิชย์
4.12 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

18

25,530,000

14

6,910,000

14

6,910,000

14

6,910,000

14

6,910,000

74

53,170,000

5

600,000

5

600,000

5

600,000

5

600,000

5

600,000

25

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
25

1,050,000
27,180,000

2
21

1,050,000
8,560,000

2
21

1,050,000
8,560,000

2
21

1,050,000
8,560,000

2
21

1,050,000
8,560,000

10
109

5,250,000
61,420,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๔๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
5. การบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานสาธารณสุข
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
5.7 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
5.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
5.10 แผนงานการเกษตร
5.11 แผนงานการพาณิชย์
5.12 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

10
-

5,390,000
-

10
-

5,390,000
-

8
-

3,390,000
-

8
-

3,390,000
-

8
-

3,390,000
-

44
-

20,950,000
-

1
2

500,000
1,100,000

1
3

500,000
1,120,000

1
3

500,000
1,120,000

1
3

500,000
1,120,000

1
3

500,000
1,120,000

5
14

2,500,000
5,580,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
2
18

1,000,000
5,500,000
190,000
13,680,000

1
2
2
19

1,000,000
5,500,000
190,000
13,700,000

1
2
2
17

1,000,000
5,500,000
190,000
11,700,000

1
2
2
17

1,000,000
5,500,000
190,000
11,700,000

1
2
2
17

1,000,000
5,500,000
190,000
11,700,000

5
10
10
88

5,000,000
27,500,000
950,000
62,480,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๔๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
6. การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
6.7 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
6.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
6.10 แผนงานการเกษตร
6.11 แผนงานการพาณิชย์
6.12 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3
-

16,000,000
-

3
-

16,000,000
-

3
-

16,000,000
-

3
-

16,000,000
-

3
-

16,000,000
-

15
-

80,000,000
-

37
-

3,304,000
-

39
-

13,844,000
-

35
-

2,554,000
-

35
-

2,554,000
-

36
-

3,275,000
-

182
-

24,401,000
-

13

2,346,000

13

2,346,000

13

2,346,000

13

2,346,000

13

2,346,000

65

11,730,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53
๑๖4

21,650,000
118,779,000

55
๑๖3

32,190,000
121,884,000

51
๑๕7

20,900,000
101,799,000

51
๑๕7

20,900,000
87,504,000

52
๑๖7

21,621,000
108,120,000

262
808

117,261,000
538,086,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๔๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นามาจากแผนพัฒนาชุมชน
เทศบาลตาบลบางเลน

โครงการพัฒนาทีน่ ามา
จากแผนพัฒนาชุมชน
รวม

ปี 2566
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01/1

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

๒,700,๐๐๐

1

500,000

1

500,000

-

-

-

-

-

-

4

๒,700,๐๐๐

1

500,000

1

500,000

-

-

-

-

-

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๔๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๔๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

1

โครงการ TO BE
NUMBER ONE

2

โครงการมอบปูาย
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย “Clean food
good taste”

วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรม หรืออบรมให๎
ความรู๎เพื่อให๎เยาวชนใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
ลดปัญหาสังคมในเยาวชน
และการไมํยุํงเกี่ยวกับยา
เสพติดของเยาวชน
-รับรองมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอรํอย
ปลอดภัยในการบริโภค
มอบผู๎ประกอบการภายใน
ตาบล
- อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน และประชาชนที่
สนใจ

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับ
อาหารภายในเขตตาบล

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร๎อยละ 80 ของ
เยาวชนในตาบลบาง
เลนให๎ความสนใจ
และมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม

เยาวชนมีกจิ กรรม
รํวมกันภายในกลุํม

กองสาธารณสุขฯ

ร๎อยละ 8๐ ของ
ผู๎ประกอบการให๎
ความสนใจและพึง
พอใจ

ประชาชนโดยทัว่ ไปได๎
บริโภคอาหารที่สะอาด
และมีความปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

หน้า ๔๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุํนระดับ
ท๎องถิ่น

- เพื่อสํงเสริมให๎
องค์กรสํวนท๎องถิ่นมี
บทบทบาทในการ
ดาเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน
รํวมกับทุกภาคสํวน
- เพื่อให๎มกี าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การดาเนินการอยําง
กว๎างขวางและเป็น
ตัวอยําง

- องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
บทบาทในการดาเนินงานประสาน
และแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํนรํวมกับทุกภาคสํวนในพื้นที่
- จัดอบรมให๎ความรูก๎ ับเด็กวัยรุํน
อายุระหวําง 12-19 ปี เกีย่ วกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร
- ศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู๎กับ
หนํวยงานต๎นแบบที่ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุํนระดับท๎องถิ่น

-

-

รวม 3 โครงการ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

120,000

120,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

120,000

120,000

๒๕๗๐
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีโครงการ/กิจกรรมด๎านการ
สํงเสริมบทบาทของครอบครัว
ในการเลี้ยงดูสร๎างสัมพันธภาพ
และสุขภาวะทางเพศของวัยรุํน
- มีการดาเนินงานตามแนว
ปฏิบัติภายใต๎พระราชบัญญัติ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ.
2559
- มีพื้นที่และกิจกรรม
สร๎างสรรค์เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํน
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เด็กและวัยรุํน
สามารถมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัย
และสอดคล๎องกับ
ชํวงวัย
- เด็กและวัยรุํนได๎รับ
การดูแลชํวยเหลือ
และคุ๎มครองอยําง
เป็นระบบเมื่อประสบ
ปัญหา

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

หน้า ๔๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
ที่

โครงการ

4

โครงการสนับสนุนกลุํม
องค์กรสตรี

5

โครงการสํงเสริมการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม

6

โครงการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสใน
เขตตาบลบางเลน
โครงการฝึกอบรมกลุํม
สตรีตาบลบางเลน

7

8

โครงการสร๎างงานสร๎าง
อาชีพเพื่อแก๎ไขปัญหา
ความยากจน
รวม 5 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนการ
กลุํมองค์กรสตรี
ดาเนินงานของกลุํมองค์กร
สตรีภายในตาบลบางเลน
เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม ประชาชนในเขตพื้นที่
ลดความขัดแย๎งในสังคม
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เสริมสร๎าง ฟื้นฟู ให๎ความรู๎
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให๎กับ
กลุํมเปูาหมาย

ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขตตาบล
บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ให๎ความรู๎ อบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุํมสตรีตาบล
บางเลน
เพื่อชํวยเหลือและแก๎ไข
ปัญหาความยากจนในพื้นที่
ตาบลบางเลน

กลุํมสตรีตาบลบางเลน
และผู๎สนใจ

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีการจัดตั้งและ
ดาเนินงานของกลุํมสตรี
ในพื้นที่ตาบลบางเลน
ร๎อยละ ๗๕ ได๎รับความ
พึงพอใจในการให๎
ความรู๎และการอบรม
ร๎อยละ ๗๐ ของกลุํม
เปูาหมาย มีความรู๎
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ดูแลตนเองได๎
ร๎อยละ ๘๐ ของกลุํม
สตรีมีอาชีพเสริมสร๎าง
รายได๎
ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เข๎า
รํวมกิจกรรมมีงานและ
อาชีพลดปัญหาความ
ยากจนไมํมีงานทา
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การมีความเข๎มแข็งและ
ดาเนินกิจกรรมได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

การให๎ความรู๎และพัฒนาสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคม เพื่อลด
ความขัดแย๎ง เพิ่มความ
เข๎มแข็งสถาบันครอบครัว
ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร ผู๎ด๎อย
โอกาสในเขตตาบลบางเลนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

กลุํมสตรีได๎รับการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพของกลุํม

สานัก
ปลัดเทศบาล

ลดปัญหาความยากจนในพื้นที่
ตาบลบางเลน

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

หน้า ๔๗

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
๒๕๖๖
(บาท)
1๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนและประชาชน
โดยทั่วไป
เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล
บางเลน
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานสภาองค์กร
ชุมชนตาบลบางเลน
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลบางเลน

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน และ
ประชาชนที่สนใจ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตาบลบางเลน

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎าง
ความรักความอบอุํนใน
ครอบครัว

10 โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล
บางเลน (สพค.)
11 โครงการสนับสนุนสภา
องค์กรชุมชนตาบล
บางเลน
12 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลบางเลน

13 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีสมาชิกกองทุนฯ
เพิ่มขึ้นทุกปี
ความก๎าวหน๎าของ
กิจกรรมภายในศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ตาบลบางเลน
สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี
สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนฯมีเพิ่มขึ้น
ทุกปี และสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานได๎
ร๎อยละ ๗๐ ของผู๎
รํวมกิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิ่มการออม และ
เสริมสร๎างอุปนิสัยที่พึง
ประสงค์ในชุมชน
องค์กรมีความเข๎มแข็ง
สามารถกาหนด
กิจกรรมการดาเนินงาน
ได๎
องค์กรเข๎มแข็งและมี
การบริหารจัดการอยําง
ยั่งยืน
สภาเด็กและเยาวชน
ตาบลบางเลนมีความ
เข๎มแข็งและดาเนิน
กิจกรรมได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

มีความรัก ความสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๔๘

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

๑4 โครงการเสริมสร๎าง
ครอบครัวอบอุํน
“อุํนรัก แบบพอเพียง”
๑5 โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัวอบอุํน ศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตาบลบางเลน
๑6 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร

วัตถุประสงค์
อบรมหรือศึกษาดูงาน
ให๎ความรู๎ เพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีระหวําง
สมาชิกในครอบครัว
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ให๎กับครอบครัวมีความ
อบอุํนเข๎มแข็ง ปูองกัน
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และปัญหาสังคม
เพื่อปูองกันแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร

๒๕๖๖
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
และครอบครัวกลุํมเสี่ยง

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

กลุํมวัยรุํน นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับความรู๎ และ
ระวังปูองกันได๎

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของผู๎
รํวมกิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมาชิกในครอบครัวมีความ
รักสามัคคี มีความรู๎และ
เข๎าใจใช๎จํายอยํางประหยัด
และพอเพียงตามฐานะ
มีกิจกรรมรํวมกันเพือ่ เพิ่ม
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

สานัก
ปลัดเทศบาล

ลดปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํน

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๔๙

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

17 โครงการพื้นที่สร๎างสรรค์
เพื่อเด็กและเยาวชนตาบล
บางเลน
18 โครงการสํงเสริมศูนย์การ
เรียนรู๎ชุมชน

19 โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกลุํมอาชีพสร๎าง
งานสร๎างอาชีพให๎ความรู๎
และศึกษาดูงาน
20 โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมผลิตน้าดื่ม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
มีเวทีสร๎างสรรค์
กิจกรรมตําง ๆ และเป็น
การใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์
เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชนให๎เป็นแหลํงการ
เรียนรู๎ของตาบล

เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบลบางเลน

สมาชิกศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

อบรม ศึกษาดูงาน ให๎
ความรู๎กลุํมอาชีพเพื่อ
สร๎างงาน สร๎างรายได๎

กลุํมอาชีพ และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

จัดตั้งหรือสนับสนุน
กลุํมผลิตน้าดื่ม
กลุํมผลิตน้าดื่มสาหรับ
ชุมชนเพื่อให๎ผลิตน้าดื่ม
ในราคาถูกขายในชุมชน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ ๗๐ ของเด็ก
และเยาวชนมีการ
รวมกลุํมและจัดทา
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์
ร๎อยละ ๗๐ ของ
กลุํมเปูาหมาย
สามารถพัฒนา และ
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม
ร๎อยละ ๗๐ ได๎รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม

ได๎รับการสนับสนุน
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมที่มา
จากความคิดสร๎างสรรค์
เพื่อการใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์
มีแหลํงเรียนรู๎ในตาบลเป็น
แหลํงรวมข๎อมูลในตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพิ่มความรู๎เพิ่มอาชีพ
ให๎กับกลุํมอาชีพ หรือ
ชุมชนในตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ ๗๐ สามารถ
จัดตั้งหรือมีความรู๎ใน
การผลิตน้าดื่มชุมชน

มีการจัดตั้งกลุํมอาชีพ
ภายในชุมชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๕๐

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

21 โครงการบ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎
องค์ราชัน ราชินี

22 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นแกํประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลบาง
เลน

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลฯ โดย
ให๎ท๎องถิ่นเป็นแกนหลัก
ประสานพลังประชารัฐ
เข๎ารํวมดาเนินการ
กํอสร๎าง ซํอมแซม
ปรับปรุงที่อยูํอาศัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎ด๎อยโอกาส ผูย๎ ากไร๎ฯลฯ
- เพื่อเพิ่มทักษะด๎าน
อาชีพในหลักสูตรที่จัด
อบรมให๎แกํประชาชนที่
สนใจ
-เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํตนเองและ
ครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการบ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎
องค์ราชัน ราชินี

-ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลเป็นแกนหลัก
ประสานพลังประชา
รัฐ เพื่อดาเนินการ
แล๎วเสร็จตาม
โครงการ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎ ผู๎พกิ ารหรือ
ยากจน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎า
รับการอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับ
หลักสูตรที่อบรม

ผู๎เข๎ารับการอบรมมีทักษะ
และสามารถในความรู๎ที่
ได๎ไปประกอบอาชีพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๕๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

23 โครงการสายสัมพันธ์
บ๎าน วัด และประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
-

๒๕๖๗
(บาท)
5,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
(บาท)
10,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๙
(บาท)
10,000
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
10,000
ทต.บางเลน

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
ทากิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหวําง
บ๎าน วัด และประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
เพื่อให๎ความรู๎ในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน

สํงเสริมความสามัคคี
และเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในชุมชน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

25 โครงการสร๎างงานสร๎าง
อาชีพตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมเสริมสร๎าง
อาชีพ การอบรม ศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มองค์
ความรู๎

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

26 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุมชน

ให๎ความรู๎ อบรมและ
พัฒนาผู๎นาชุมชน

กลุํมผู๎นาชุมชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

24 โครงการให๎ความรู๎การ
จัดทาบัญชีใช๎จํายภายใน
ครัวเรือน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ 75 ของ
ผูเ๎ ข๎ารํวมได๎รับ
ความพึงพอใจ

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎มี
ปฏิสัมพันธ์ และสามัคคี
กันมากยิ่งขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ ๗๕ สามารถ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
ได๎ และสามารถ
ถํายทอดให๎ผอู๎ ื่นได๎
ประชาชนได๎ความรู๎
และเข๎าใจตามแนว
พระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
นาไปปฏิบัติได๎
ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎นา
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถเพิ่ม
ผู๎นารุํนใหมํได๎

มีการเพิ่มพูนความรู๎ใน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
สามารถนามาปรับใช๎ได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ ๗๕ ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความรู๎ นาไป
ปฏิบัติได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู๎นาชุมชนได๎รับการอบรม
เพิ่มศักยภาพและมีองค์
ความรู๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๕๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

โครงการอาสาชุมชน
เทศบาลตาบลบางเลน

เพื่อสร๎างเครือขํายใน
การประสานงาน
ระหวํางเทศบาลกับ
ชุมชน

28

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุํมอาสา
ชุมชนเทศบาลตาบล
บางเลน
รวม 19 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

-ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด๎านตํางๆของสมาชิก
อาสาชุมชนเทศบาล
ตาบลบางเลน

กลุํมอาสาชุมชน
เทศบาลตาบลบางเลน

900,000
ทต.บางเลน

900,000
ทต.บางเลน

900,000
ทต.บางเลน

900,000
ทต.บางเลน

900,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 90 ของ
สมาชิกอาสาชุมชน

-

-

4,120,000

4,225,000

4,330,000

4,330,000

4,330,000

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๗๐
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๖
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 5 ของ
ประชาชนในชุมชน
เป็นสมาชิกอาสา
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนมีอาสา
ชุมชนในการ
ประสานงานกับ
เทศบาลตาบลบางเลน
สมาชิกอาสาชุมชน
เทศบาลตาบลบางเลน
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพในด๎านตํางๆ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

หน้า ๕๓

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.10 แผนงานการเกษตร (งานสํงเสริมการเกษตร)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการจัดตั้งกลุํม
เกษตรกร

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนหรือจัดตั้งกลุํม
เกษตรกรในตาบลบางเลน

เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
บางเลน

30 โครงการเกษตรริม
รั้ว

เพื่อสํงเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวไว๎
รับประทานในครอบครัว

ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

-

-

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

รวม 2 โครงการ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของเกษตร
ที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับ
การสนับสนุนด๎าน
ความรู๎และชํองทาง
การตลาด
ร๎อยละ 90 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ
สามารถนาความรู๎ที่
ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ใน
การปลูกพืชผัดสวนครัว
ในพื้นที่ของตน
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการจัดตั้งกลุํมอาชีพ
เกษตรกรภายในตาบล
บางเลนอยํางเป็น
รูปธรรม

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนสามารถปลูก
พืชผักสวนครัวไว๎
รับประทานใน
ครอบครัวได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

หน้า ๕๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.12 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ

เพื่อจํายเบีย้ ยังชีพ
ผู๎สูงอายุในพื้นที่ตาบล
ให๎กับผู๎สูงอายุที่มีสิทธิ บางเลน
ตามบัญชีรายชือ่

32 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจํายเบีย้ ยังชีพ
ให๎กับคนพิการที่มี
สิทธิตามบัญชีรายชื่อ

คนพิการในพื้นที่ตาบล
บางเลน

3,0๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

3,1๕๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

3,3๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

3,4๕๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

33 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์

เพื่อจํายเบีย้ ยังชีพ
ให๎กับผู๎ปุวยเอดส์

ผู๎ปุวยเอดส์ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

24,100,000

25,250,000

26,400,000

รวม 3 โครงการ

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๗
(บาท)
22,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
23,๐๐๐,๐๐๐ 24,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
21,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
2๕,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ ๙๐ ได๎รับเบี้ย ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ตามบัญชีรายชือ่
ชีวติ ที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

3,6๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๙๐ ได๎รับเบี้ย คนพิการมีคุณภาพ
ตามบัญชีรายชือ่
ชีวิตทีด่ ี

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๙๐ ได๎รับเบี้ย ผู๎ปุวยเอดส์มีคุณภาพ
ตามบัญชีรายชือ่
ชีวติ ที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

27,550,000

28,700,000

-

-

-

หน้า ๕๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๕๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจ๎างเหมา
เอกชนปลูกต๎นไม๎
ดูแลรักษาต๎นไม๎ใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลน(หมูํ1-10)

- เพื่อจ๎างเหมาในการปลูกต๎นไม๎
เนื่องในวันสาคัญตํางๆของทุกๆปี
- เพื่อให๎ทัศนียภ์ าพภายในเขต
เทศบาลตาบลบางเลนสวยงาม
รํมรื่นเป็นระเบียบเรียบร๎อย
- เพื่อให๎ต๎นไม๎ชํวยคายออกซิเจน
ในชํวงกลางวันทาให๎ประชาชน
ได๎รับอากาศบริสุทธิ์
- เพื่อให๎ต๎นไม๎ชํวยดูดซับก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการ
ทาให๎เกิดภาวะเรือนกระจกและ
ภาวะโลกร๎อน

-ปลูกต๎นทองอุไรจานวน
1,000 ต๎น ในพื้นที่
สาธารณะเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

2

โครงการเรียกคืน
อะลูมิเนียม เพื่อ
จัดทาขาเทียม
พระราชทาน

- ตั้งจุดรับอะลูมิเนียมไมํใช๎แล๎ว
เพื่อทาประโยชน์ให๎กับผูพ๎ ิการ
- อบรมให๎ความรู๎เกี่ยว กับมูลฝอย
อะลูมิเนียมสามารถนาไปใช๎
ประโยชน์แกํผู๎พิการได๎

ประชาชนโดยทัว่ ไป

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณต๎นไม๎และ
พื้นที่สีเขียวในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลนที่เพิ่มขึ้น
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
10 และคงพื้นที่สี
เขียวไว๎ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 30 ของ
พื้นที่

ร๎อยละ 80 นา
อะลูมิเนียมมาสํง
มอบให๎ธนาคาร
เพื่อนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ในเขตเทศบาลตาบล
บางเลนมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
- เพื่ออนุรกั ษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม
อันเป็นทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่มีจากัด
-เพื่อเพิ่มแหลํงผลิต
ออกซิเจนในอากาศ
- บ๎านเมืองสวยงามมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย นําอยูํ
ลดปริมาณมูลฝอยเพิ่ม
มูลคําจากวัสดุเหลือใช๎

หน้า ๕๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการรณรงค์
สํงเสริมประชาชนลด
ภาวะโลกร๎อนใน
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

-เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร๎อน
และสํงเสริมให๎เกิดความสมดุล
ของสิ่งแวดล๎อม
-ประชาชนมีความรู๎และมีสํวนรํวม
ในการลดภาวะโลกร๎อน
-การลดใช๎พลังงานที่กํอให๎เกิด
ภาวะโลกร๎อน

-ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
-พนักงาน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตาบลบางเลน

-

-

รวม 3 โครงการ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

570,000

570,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

570,000

570,000

๒๕๗๐
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

570,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนประชาชน
เกิดความรู๎และเข๎า
รํวมกิจกรรมที่
เทศบาลจัดขึ้นตาม
เปูาหมาย

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เทศบาลตาบลบางเลน
มีสํวนรํวมในการดาเนิน
กิจกรรมลดการเกิด
ภาวะโลกร๎อน และ
สํงเสริมให๎เกิดความ
สมดุลของสิ่งแวดล๎อม
ลดใช๎พลังงานที่เป็น
สาเหตุของปัญหา
-

หน้า ๕๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

คําบริหารจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
พื้นที่ตาบลบางเลน
ให๎กับองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี

เพื่อจํายเป็นคําเก็บขนขยะ
และสิ่งปฏิกูลเพื่อนาไปทิ้ง
บริเวณบํอทิ้งขยะองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในตาบลบางเลน

5

โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล๎อม
(Big Cleaning Day)

-เพื่อให๎เกิดจิตสานึกในการ
รักษาความสะอาด รักษา
สภาพแวดล๎อม
-สนองนโยบายตามหนังสือ
สั่งการตํางๆของอาเภอ
จังหวัด รัฐบาล เกีย่ วกับการ
รักษาความสะอาด

-ประชาชนโดยทั่วไป
- คณะผู๎บริหารเทศบาล
ตาบลบางเลน
- กองสาธารณสุขฯ
- กานัน, ผู๎ใหญํบ๎าน
- เจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ตาบลบางเลน
- ผู๎นาชุมชน
- ผู๎นาด๎านสุขภาพ
- ประชาชนทัว่ ไป

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
2,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,๐๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
4,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

15๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 100 ของมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตาบลบาง
เลน ได๎รับการกาจัด
อยํางถูกวิธีตามหลัก
สุขาภิบาล
บริเวณที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลนมีความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
อยํางน๎อยร๎อยละ 70
ของพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได๎
นาไปทิ้งบริเวณบํอทิ้ง
ขยะ ทีห่ ํางไกลจาก
แหลํงชุมชนโดยถูกหลัก
สุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่สาธารณะ ,
ราชการ มีความสะอาด
เป็นระเบียบ สวยงาม

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๕๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการจ๎างเหมา
บริการกวาดถนน
และเก็บมูลฝอยริม
ทางสาธารณะ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านรักษาความ
สะอาด กวาดเก็บมูลฝอยริม
ทางสาธารณะ
- เขตเทศบาลมีความสะอาด
เรียบร๎อย
- เพื่อให๎การบริการสาธารณะ
ด๎านการเก็บกวาดทาความ
สะอาดเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนในเขต
พื้นที่ได๎รับการบริการอยําง
ทั่วถึงตามอานาจหน๎าที่ของ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไข
เพิ่มเติม จนถุง(ฉบับที่13)
พ.ศ.2552 มาตรา 50(3)
รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและที่สาธารณะฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนจานวน 5 สาย
1.ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย
(จากสะพานคลองอ๎อมถึงหอ
นาฬิกาทั้ง 2 ฝั่ง)
2.ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย
จากหอนาฬิกาถึงหน๎าตลาด
เจ๎าพระยา ทั้ง 2 ฝั่ง
3.ถนนบางใหญํ-บางคูลัดจาก
หอนาฬิกาถึงวัดสะแก
4.ซอยวัดบางเลนเจริญ
5.ซอยทางเข๎าหมูํบ๎าน รสิกา
วิลลํา การ์เดนท์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
2,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
2,000,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
2,000,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนสายหลัก-สาย
รองสาธารณะใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลนจานวน 5
สาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-การจัดเก็บและกาจัด
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนได๎รับการ
บริการอยํางทั่วถึง
- เกิดความรํวมมือ
ระหวํางภาคเอกชนและ
เทศบาลตาบลบางเลน
ในการให๎บริการ
สาธารณะแกํประชาชน
- ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย

หน้า ๖๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการจิตอาสา เราทา
ความดีด๎วยหัวใจ :
พัฒนาพื้นตาบลบางเลน
ภายใต๎โครงการนนทบุร:ี
จังหวัดสะอาด

8

โครงการวัด ประชา รัฐ
สร๎างสุข : พัฒนาวัดตาม
แนว 5ส ที่ทุกภาคมีสวํ น
รํวม เทศบาลตาบล
บางเลน

- เพื่อให๎ประชาชนเกิดจิตสานึก
ความรักษาความสะอาดและ
รํวมกันรักษาสิ่งแวดล๎อม
- สนองนโยบายตามหนังสือสั่ง
การตํางๆของอาเภอ จังหวัด
รัฐบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด
-เพื่อให๎ประชาชนเกิดจิตสานึก
ความรักษาความสะอาด และ
รํวม กันรักษาสิ่งแวดล๎อมบริเวณ
วัดในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
มีความสะอาด และเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว
-สนองนโยบายตามหนังสือสั่ง
การตํางๆของอาเภอ จังหวัด
รัฐบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

60,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนเกิด
ความสะอาด และ
ประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมาย

สถานที่สาธารณะ
ราชการ มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย

กอง
สาธารณสุขฯ

วัด หรือศาสนสถาน
ในเขตเทศบาลตาบล
บางเลนเกิดความ
สะอาด และ
ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมตาม
เปูาหมาย

วัด หรือศาสนสถาน
มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๖๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
ที่

โครงการ

อบรมหรือให๎ความรู๎เพื่อ
รณรงค์คัดแยกมูลฝอย
รีไซเคิล ลดปริมาณมูล
ฝอยในชุมชน เสริมสร๎าง
รายได๎ในครัวเรือน
10 โครงการลดปริมาณมูล ลดปริมาณมูลฝอยใน
ฝอยในโรงเรียนในเขต โรงเรียนในเขตเทศบาล
เทศบาล
ตาบลบางเลน
11 โครงการรณรงค์จัดการ อบรมหรือให๎ความรู๎ใน
มูลฝอยอันตรายจาก
การบริหารจัดการหรือ
ชุมชน
กาจัด
มูลฝอย
อันตรายจากครัวเรือน
12 โครงการรณรงค์จัดการ อบรมหรือให๎ความรู๎เพื่อ
มูลฝอยติดเชื้อ
ปูองกันการแพรํเชื้อโรค
จากขยะติดเชื้อ
9

โครงการรณรงค์
คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
ในชุมชนตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
20๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
1๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

นักเรียน ครูและผู๎ปกครอง

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-ประชาชนโดยทั่วไป
หรือกลุํมเสี่ยง
-ผู๎นาชุมชนด๎านสุขภาพ

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-ประชาชนโดยทั่วไป
หรือกลุํมเสี่ยง
-เจ๎าหน๎าทีข่ องคลีนิคตํางๆ ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
-ญาติ/ประชาชนที่มีผปู๎ ุวยติดเตียง

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนโดยทัว่ ไป

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๗๐
(บาท)
30๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร๎อยละ 80 ของ
ลดปริมาณมูลฝอย
ครัวเรือนภายใน
ภายในชุมชน และใน
ตาบลสามารถคัดแยก ครัวเรือน
มูลฝอยรีไซเคิลได๎

กองสาธารณสุขฯ

ร๎อยละ 80 สามารถ
คัดแยกขยะเพื่อการ
บริหารจัดการได๎
ร๎อยละ 80 สามารถ
คัดแยกมูลฝอย
อันตรายและกาจัดได๎
อยํางถูกวิธี
ร๎อยละ 80 สามารถ
คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
ได๎อยํางถูกวิธี

มีการคัดแยกประเภท
ขยะในโรงเรียน
ปริมาณขยะลดลง
ลดความเสี่ยงจาก
มูลฝอยอันตรายใน
ชุมชนได๎

กองสาธารณสุขฯ

ลดความเสี่ยงตํอแพรํ
เชื้อโรคจากมูลฝอย
ติดเชื้อในชุมชนได๎

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

หน้า ๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
ที่

โครงการ

13 โครงการกลํองยูเอช
ที รีไซเคิลได๎ ภายใต๎
โครงการนนทบุรี :
จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์
- ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง
- สร๎างกระบวนการมีสวํ นรํวมของ
ประชาชน ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมและบูรณาการความ
รํวมมือในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น
- สํงตํอให๎แกํโครงการกลํองยูเอชที
รีไซเคิลได๎เพื่อนาไปรีไซเคิลสร๎างสื่อ
อักษรเบลล์ให๎แกํผู๎พกิ ารทางกายตา
และหลังคาชํวยเหลือผู๎ประสบภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปริมาณมูลฝอย
ลดลงและปริมาณ
กลํองเครื่องดื่มยู
เอชทีที่ได๎รับ
บริจาคในแตํละ
เดือน 20-40
กิโลกรัมตํอเดือน

ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมใน
การบริจาคกลํอง
เครื่องดื่มยูเอชที และ
ได๎รับความรู๎ในเรื่องการ
คัดแยกมูลฝอย

หน้า ๖๓

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
ที่

โครงการ

14 โครงการสถานีล๎าง
รถบรรทุกมูลฝอย

15 โครงการทาปุ๋ยหมัก
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให๎รถบรรทุกมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลบางเลนได๎ล๎างทา
ความสะอาดและฉีดพํนน้า
จุลินทรีย์กาจัดกลิ่น
- ลดปัญหาการร๎องเรียนจาก
ประชาชนวํารถบรรทุกมูลฝอยมี
กลิ่นไมํพึงประสงค์
- รถบรรทุกมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลบางเลนสะอาดปราศจาก
กลิ่นไมํพึงประสงค์
- เพื่อควบคุมเชื้อโรคเชื้อ
แบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นรถบรรทุก
มูลฝอย
- จัดตั้งชุมชนนารํองผลิตปุ๋ยหมัก
จากวัชพืช เพือ่ ลดปริมาณขยะ
อินทรีย์
- นาขยะมูลฝอยประเภทมูลฝอย
อินทรีย์มาทาปุ๋ยหมักสาหรับใสํ
ต๎นไม๎ตามที่สาธารณะ

-ถังสาหรับผสมน้าจุลินทรีย์
พร๎อมอุปกรณ์ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
-จุลินทรีย์ผงไมํมีสารประกอบ
ในการผลิตที่เป็นสารเคมี

- เจ๎าหน๎าที่เทศบาลฯ
- อาสาสมัครกลุํมตํางๆ
-ประชาชนโดยทั่วไป

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

๑0๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑0๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑0๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

1๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชํวยในการกาจัดกลิ่น
ไมํพึงประสงค์ที่
เกิดขึ้นในรถบรรทุก
มูลฝอยได๎

รถบรรทุกมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลบาง
เลนสะอาดไมํมีกลิ่น
ไมํพึ่งประสงค์และ
ปราศจากเชื้อโรค
เชื้อแบคทีเรียตํางๆ

กองสาธารณสุขฯ

ร๎อยละ 80 ได๎รับ
ความรู๎สามารถ
นาไปใช๎ในชุมชน

มีปุ๋ยหมักใช๎ในชุมชน
ลดการใช๎สารเคมี

กองสาธารณสุขฯ

หน้า ๖๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16

โครงการหน๎าบ๎านนํา
มอง ลาคลองสวยใส

-อบรม ให๎ความรู๎ ปลูกฝัง
จิตสานึกรักความสะอาด และ
อนุรักษ์แหลํงน้าตามธรรมชาติ
-ตั้งถังหยดน้าจุลินทรีย์ เพื่อ
เพิ่มออกซิเจนให๎กับแหลํงน้า
- ตรวจวัดคุณภาพน้า
-จัดเก็บวัชพืชและมูลฝอยใน
แหลํงน้า
-จัดทาถังดักไขมันติดตั้งตาม
บ๎านเรือนที่อยูํริมน้า
-

รวม 13 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณบ๎านพักอาศัย
และแหลํงน้าตาม
ธรรมชาติ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

๒๕๖๖
(บาท)
50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

6,520,000

7,170,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
50๐,๐๐๐
50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

7,770,000

8,370,000

๒๕๗๐
(บาท)
50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

8,970,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนครัวเรือนที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบ๎านพัก
อาศัยและแหลํงน้า
ตามธรรมชาติ

เพิ่มความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
สวยงาม ภายในตาบล
มีระบบนิเวศน์ของ
แหลํงน้าตามธรรมชาติ

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

หน้า ๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.10 แผนงานการเกษตร (งานสํงเสริมการเกษตร)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการอนุรักษ์ทุเรียน
นนท์ และอนุรักษ์พันธุ์
พืชท๎องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนท์และ
พันธุ์พืชท๎องถิ่นให๎คงอยูํเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัด
นนทบุรี

พันธุ์ทุเรียนนนท์และ
พันธุ์พืชท๎องถิ่น

18 โครงการคลินิกเกษตร
ชุมชน

เพื่ออบรม แนะนา ให๎ความรู๎ กลุํมเกษตรกรในพื้นที่
แนะนาพันธุ์พืชหรือแก๎ไข
เทศบาลตาบลบางเลน
ปัญหาด๎านการเกษตร

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการอนุรักษ์พันธุ์
พืชพื้นเมืองที่เป็น
สัญลักษณ์ของ
จังหวัดให๎ดารงอยูํ
และขยายพันธุ์ได๎

มีพันธุ์พืชดั้งเดิมที่
อนุรักษ์ไว๎ให๎คนรุํน
หลังตํอไป

สานัก
ปลัดเทศบาล

กลุํมเปูาหมายให๎
ความสนใจและเข๎า
รํวมกิจกรรม

การได๎รับความรู๎และ
นาไปใช๎ประโยชน์ได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.10 แผนงานการเกษตร (งานสิง่ แวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ที่

โครงการ

19 โครงการจ๎างเหมา
ขุดลอกทางน้า
สาธารณประโยชน์
จานวน 36 สาย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้า
การปูองกัน
อุทกภัย และ
รักษาสภาพ
แนวลาน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการขุ ดลอกทางน้าสาธารณประโยชน์ จานวน
36 สาย บริเวณ ดังนี้
1) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 4 หมูํที่ 1
2) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 5 หมูํที่ 1
3) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 6 หมูํที่ 1
4) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 7 หมูํที่ 1
5) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 8 หมูํที่ 1
6) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 9 หมูํที่ 1
7) ทางน้าสาธารณะหลังวัดประชารังสรรค์ หมูํที่ 1
8) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 1 หมูํที่ 2
9) ทางน้าสาธารณะประตูน้าที่ 2 หมูํที่ 2
10) ทางน้ าสาธารณะประตู น้ าที่ 3 หมูํ ที่ 2

๒๕๖๖
(บาท)
3,510,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
3,510,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
3,510,๐๐๐ 3,510,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
3,510,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได๎ขุดลอกทางน้า
สาธารณะ
ประโยชน์
จานวน 36 สาย

ประ สิ ทธิ ภ าพ ก า ร
ระบายน้า การปูองกัน
อุ ท กภั ย และรั ก ษา
สภาพแนวลาน้า ดีขึ้น

11) ทางน้าสาธารณะข๎างหมูํบ๎านพัชรวิลล์ หมูํที่ 2
12) ทางน้าสาธารณะครูพยุง หมูํที่ 2
13) ทางน้าสาธารณะนายสวัสดิ์ หมูํที่ 2
14) ทางน้าสาธารณะโรงไม๎ หมูํที่ 2
15) ทางน้าสาธารณะยายส๎ม หมูํที่ 3
16) ทางน้าสาธารณะผู๎ใหญํพจนา หมูํที่ 3

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๖๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.10 แผนงานการเกษตร (งานสิง่ แวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ที่

โครงการ
(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

๒๕๖๖
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17) ทางน้าสาธารณะตารอด หมูํที่ 4
18) ทางน้าสาธารณะลัด หมูํที่ 4
19) ทางน้าสาธารณะนายไสว หมูํที่ 6
20) ทางน้าสาธารณะนายจรูญ หมูํที่ 7
21) ทางน้าสาธารณะนายเอ๏มตอนปลาย หมูํที่ 7
22) ทางน้าสาธารณะผู๎ใหญํอรุณ หมูํที่ 7
23) ทางน้าสาธารณะวัดยุคันธราวาสตอนปลาย หมูํที่ 7
24) ทางน้าสาธารณะตาชุํมหัวตัด หมูํที่ 8
25) ทางน้าสาธารณะบ๎านใหญํ หมูํที่ 8
26) ทางน้าสาธารณะหลังหมูํบ๎านชลกานต์ หมูํที่ 8
27) ทางน้าสาธารณะตาเลื่อน หมูํที่ 8
28) ทางน้าสาธารณะหลังอนามัยบางเลน หมูํที่ 8
29) ทางน้าสาธารณะแยกตาชุํมหัวตัด หมูํที่ 8
30) ทางน้าสาธารณะหัวตัดยายเร หมูํที่ 8
31) ทางน้าสาธารณะหัวตัดยายเร (หลังบ๎านนายประหยัด) หมูํที่ 8
32) ทางน้าสาธารณะแยกวัดน๎อย หมูํที่ 8

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๖๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.10 แผนงานการเกษตร (งานสิง่ แวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า การ
ปูองกันอุทกภัย และ
รักษาสภาพ แนว
ลาน้า

33) ทางน้าสาธารณะนายสิน หมูํที่ 10
34) ทางน้าสาธารณะนายเติม หมูํที่ 10
35) ทางน้าสาธารณะยายเรตอนปลาย หมูํที่ 10
36) ทางน้าสาธารณะนายนวล หมูํที่ 10
ดาเนินการขุดลอกคลอง จานวน 7 สาย
บริเวณ ดังนี้
1) คลองบางมะซาง หมูํที่ 3
2) คลองหน๎าวัดปรางค์หลวงตอนปลาย หมูํที่ 6
3) คลองบางศรีราษฎร์ หมูํที่ 8
4) คลองขวางบางสะแก หมูํที่ 9
5) คลองบางสะแก หมูํที่ 9
6) คลองวัดน๎อย หมูํที่ 10
7) คลองมะดัน หมูํที่ 10
-

(ต่อ)

20 โครงการจ๎างเหมา
ขุดลอกคลอง
จานวน 7 สาย

รวม 4 โครงการ

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

800,000
ทต.บางเลน

800,000
ทต.บางเลน

800,000
ทต.บางเลน

800,000
ทต.บางเลน

800,000
ทต.บางเลน

ไ ด๎ ขุ ด ล อ ก
คลอง
จานวน
7 สาย

ประ สิ ทธิ ภ าพ ก า ร
ระบายน้า การปูองกัน
อุ ท กภั ย และรั ก ษา
สภาพ แนวลาน้า ดีขึ้น

กองชําง

4,460,000

4,460,000

4,460,000

4,460,000

4,460,000

-

-

-

หน้า ๖๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๗๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการ
ดูแลสุขภาพชุมชน

2

โครงการอุดหนุนสาหรับ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎า
ฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

- เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
การบริการด๎านสาธารณสุข โดย
สนับสนุนเป็นคําดาเนินงานของ
อาสา สมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) ในเขตเทศบาลตาบลบาง
เลน จานวน 10 หมูํในการ
ดาเนินกิจกรรมตํางๆ ที่เกีย่ วข๎อง
กับการสํงเสริม ปูองกันด๎าน
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่
เพื่อจํายเป็นคํารณรงค์ปูองกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ๎าจากสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม และคุมกาเนิด
สุนัขและแมวเพือ่ ควบคุมจานวน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
-พนักงาน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตาบลบางเลน
-อาสาสมัครสาธารณสุข

สุนัข แมว และสัตว์เลีย้ ง
ลูกด๎วยนม ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

100,000
งบอุดหนุน

100,000
งบอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

100,000
งบอุดหนุน

100,000
งบอุดหนุน

๒๕๗๐
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

100,000
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
และผลจากการ
ส่งเสริม ปูองกัน
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที่

-ลดการเจ็บปุวยที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลน
-อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯมีสํวน
รํวมในการสํงเสริม
ปูองกันด๎านสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า
ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๗๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

3

โครงการอุดหนุนสาหรับสารวจ
ข๎อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการพระราชดาริด๎าน
สาธารณสุข

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช๎จํายเป็นคําสารวจ สุนัข แมว และสัตว์
ข๎อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน เลีย้ งลูกด๎วยนม ในเขต
สัตว์ในพื้นที่ตาบลบางเลน เทศบาลตาบลบางเลน

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
สาหรับดาเนินโครงการ
พระราชดาริด๎าน
สาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน/
คณะกรรมการชุมชน
จานวน 10 หมูบํ ๎าน/ชุม
ชนฯ

-หมูํบ๎าน/ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
-ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
9,000
งบอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000
9,000
9,000
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

๒๕๗๐
(บาท)
9,000
งบอุดหนุน

200,000
งบอุดหนุน

200,000
งบอุดหนุน

200,000
งบอุดหนุน

200,000
งบอุดหนุน

200,000
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ 80 ของ
สัตว์เลี้ยงลูกด๎วย
นมในพื้นที่ที่มาขึ้น
ทะเบียนสัตว์

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจจากการ
ดาเนินโครงการ

กอง
สาธารณสุขฯ

หมูํบ๎าน/ชุมชน
ดาเนินการ
โครงการ
พระราชดาริด๎าน
สาธารณสุข
จานวน 10 หมูํ

-ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริ

กอง
สาธารณสุขฯ

-ประชาชนได๎รับการ
ดูแลด๎านสาธารณสุข

หน้า ๗๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

5

โครงการควบคุมและปูองกันโรค
อุบัติใหมํ และอุบัติซ้า ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

6

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า และคุมกาเนิดสุนัข แมว
และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมในเขต
เทศบาลตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ๎าตามปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์
วรขัติยราชนารีฯ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นคําใช๎จาํ ยใน
การสํงเสริม ปูองกัน
และฟื้นฟูแกํประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบล
บางเลนที่เกิดโรคอุบัติ
ใหมํ หรือโรคอุบัติซ้า
-เพื่อปูองกันและลด
ปัญหาการสูญเสีย
เพื่อรณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎าจากสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม และ
คุมกาเนิดสุนัขและแมว
เพื่อควบคุมจานวน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน
-พนักงาน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตาบลบาง
เลน

สุนัข แมว และสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม ใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
10,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
10,000,000
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
10,000,000
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
และผลจาก
การควบคุม
และการ
ปูองกันการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหมํ หรือ
อุบัติซ้า
ควบคุม
ประชากรของ
สุนัขและแมว
ในเขตตาบลได๎
สามารถ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าใน
พื้นที่ได๎

-ลดการเจ็บปุวย
และสูญเสียชีวิตที่
อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบาง
เลน จากโรคอุบัติ
ใหมํหรืออุบัติซ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจ
และไมํเกิดปัญหา
โรคพิษสุนัขบ๎าใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลน

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๗๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

7

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก

วัตถุประสงค์
เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และประชาชน
โดยทั่วไป

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
สามารถควบคุม
และปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกได๎

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๗๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมให๎ความรู๎อาสาสมัคร ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ เพื่อให๎สามารถดูแล
สามารถดูแลผู๎สูงอายุได๎
ผู๎สูงอายุได๎อยํางถูกต๎อง
อยํางถูกต๎อง และมี
ประกาศณียบัตรรับรอง
จากสภากาชาดไทย
เพื่อรณรงค์ปูองกันการเกิด ประชาชนในพื้นที่ตาบล
9 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาโรคขาดสาร โรคขาดสารไอโอดีน
บางเลนไมํเป็นโรค
ไอโอดีน
ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ขาดสารไอโอดีน
แนวทางปูองกันการเกิด
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ตาบลบางเลน
เพื่อคัดกรองและตรวจ
ประชาชนกลุํมเสี่ยง และ
10 โครงการบางเลนรักษ์
สุขภาพเคลื่อนที่
สุขภาพเบื้องต๎นให๎กบั
ประชาชนโดยทัว่ ไป
ประชาชนกลุํมเสี่ยง เชํน
เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ฯลฯ
8

รวม 10 โครงการ

-

-

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1๕๐,๐๐๐
20๐,๐๐๐
20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

25๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

30๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

3๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

40๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

50๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ 80 ของ
อาสาสมัครมีความ
รู๎ และเข๎าใจ
ขั้นตอนการดูแล
ผู๎สูงอายุ
ร๎อยละ 100 ของ
ประชาชนไมํเป็น
โรคขาดสาร
ไอโอดีน

ผู๎สูงอายุได๎รับการ
เอาใจใสํ จาก
สังคมมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบางเลน
หํางไกลโรค
ขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎รับ
ความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

สามารถคัดกรอง
โรคเบื้องต๎นได๎
เชํน เบาหวาน
ความดันโลหิต
ฯลฯ
11,509,000 11,659,000 11,759,000 11,764,000 11,909,000
-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๗๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.6 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาและประปา)
ที่

โครงการ

11 คําติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟูาและคําขยาย
เขตไฟฟูา
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เพื่ อ อุ ด หนุ น การไฟฟู า นคร
หลวง จํ า ยเป็ น คํ า ติ ด ตั้ ง
อุ ป กรณ์ ไฟฟูา และคํ า ขยาย
เขตไฟฟูา สาธารณะที่อ ยูํ ใน
เขตความรั บ ผิ ด ชอบข อ ง
เทศบาลตาบลบางเลน
12 คํ า ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เพื่ออุดหนุนการประปานคร
ป ร ะ ป า แ ล ะ คํ า หลวง จํ า ยเป็ น คํ า ติ ด ตั้ ง
ขยายเขตประปา อุปกรณ์ประปาและคําขยาย
สาธารณะ
เขตประปาสาธารณะที่อยูํใน
เขตความรั บ ผิ ด ชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
รวม 4 โครงการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
1,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
1,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ดาเนินการติดตั้งอุ ป กรณ์
ประ ป าแ ละ ข ยา ย เข ต
ประปาสาธารณะที่อ ยูํ ใน
เขตความรั บ ผิ ดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน

500,000
ทต.บางเลน

500,000
ทต.บางเลน

500,000
ทต.บางเลน

500,000
ทต.บางเลน

500,000
ทต.บางเลน

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟูาและขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะที่อยูํในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๗๐
(บาท)
1,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได๎ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า
และขยายเข ตไฟฟู า
ส า ธ า ร ณ ะ ไ ฟ ฟู า
สาธารณะที่ อ ยูํ ใ นเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
ได๎ติดตั้งอุปกรณ์ประปา
และขยายเขตประปา
สาธารณะที่ อ ยูํ ใ นเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบขอ ง
เทศบาลตาบลบางเลน

ไฟฟูาสาธารณะที่อยูํ ใน
เขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
ได๎รับการดูแล

กองชําง

ประปาสาธารณะที่ อ ยูํ
ในเขตความรั บผิ ดชอบ
ของเทศบาลตาบลบาง
เลนได๎รับการดูแล

กองชําง

-

-

-

หน้า ๗๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกํอสร๎าง)
ที่

โครงการ

13 โครงการกํ อ สร๎ า งทางเท๎ า
บริ เ วณหน๎ า บ๎ า นนางพุ ฒ
หมูํที่ 2
14 โครงการจ๎า งเหมากํอสร๎า ง
ทางเดินเท๎า ยกระดับคลอง
ตาเติม หมูํที่ 10
15 โครงการกํอสร๎างติดตั้งราว
สะพานทางเดินเท๎า บริเวณ
คลองตาเติม หมูํที่ 10
16 โครงการกํ อ สร๎ า งประตู
ระบายน้ าบริ เ วณคลอง
ตาเติม หมูํที่ 10
17 โครงการกํ อ สร๎ า งทางเดิ น
เท๎ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ซ อ ย บ ริ เ ว ณ ห น๎ า บ๎ า น
คุณสังวาลย์ หมูํที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กํอสร๎างทางเท๎า หมูํที่ ดาเนิน การกํ อ สร๎า งทางเท๎ า
2
บริ เ วณ หน๎ า บ๎ า นนางพุ ฒ
หมูํที่ 2
กํ อ สร๎ า งทางเดิ น ดาเนินการกํอ สร๎า งทางเดิ น
เท๎ายกระดับ หมูํที่ เท๎ายกระดับคลองตาเติม หมูํ
10
ที่ 10
กํอ สร๎ า งติ ด ตั้ ง ราว ดาเนินการกํอสร๎างติดตั้งราว
สะพานทางเดินเท๎า สะพานทางเดิ น เท๎ า บริ เ วณ
หมูํที่ 10
คลองตาเติม หมูํที่ 10
กํ อ ส ร๎ า ง ป ร ะ ตู ด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งประตู
ระ บ าย น้ า ห มูํ ที่ ระบายน้ าบริ เ วณคลองตา
10
เติม หมูํที่ 10
กํ อ สร๎ า งทางเดิ น ดาเนินการกํอ สร๎า งทางเดิ น
เท๎า คอนกรีตเสริม เท๎ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
เหล็ก หมูํที่ 2
ซอยบริ เ วณหน๎ า บ๎ า น คุ ณ
สังวาลย์ หมูํที่ 2

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
700,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
-

500,000
ทต.บางเลน

-

500,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
(บาท)
-

๒๕๖๙
(บาท)
-

๒๕๗๐
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

800,000
ทต.บางเลน

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได๎กํอสร๎างทางเท๎าบริเวณ ได๎ ท างเท๎ า บริ เวณหน๎ า
หน๎าบ๎านนางพุฒ หมูํที่ 2 บ๎านนางพุฒ หมูํที่ 2

กองชําง

ได๎ กํ อ สร๎ า งทางเดิ น เท๎ า
ยกระดับคลองตาเติม หมูํ
ที่ 10
ไ ด๎ กํ อ ส ร๎ า ง ติ ด ตั้ ง ร า ว
สะพานทางเดินเท๎าบริเวณ
คลองตาเติม หมูํที่ 10
ได๎กํอสร๎างประตูระบายน้า
บริเวณคลองตาเติม หมูํที่
10
ได๎ กํ อ สร๎ า งทางเดิ น เท๎ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ ริ เ ว ณ ห น๎ า บ๎ า น คุ ณ
สังวาลย์ หมูํที่ 2

ได๎ทางเดินเท๎ายกระดับ
คลองตาเติม หมูํที่ 10

กองชําง

ได๎ ติ ด ตั้ ง ราวสะพา น
ทา ง เดิ นเ ท๎ า บ ริ เว ณ
คลองตาเติม หมูํที่ 10
ไ ด๎ ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ า
บริเวณคลองตาเติม หมูํ
ที่ 10
ได๎ทางเดินเท๎า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบริเวณ
หน๎ า บ๎ า นคุ ณ สั ง วาลย์
หมูํที่ 2

กองชําง

หน้า ๗๗

กองชําง

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกํอสร๎าง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการกํอสร๎างถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ๎าน คอนกรีตเสริมเหล็ก
นายชม ชูถม หมูํที่ 10
หมูํที่ 10
19 โครงการซํอมแซมทางเดินเท๎า ซํอมแซมทางเดิน
บริเวณคลองยายนวล
เท๎าบริเวณคลอง
หมูํที่ 11
ยายนวล หมูํที่ 11

ดาเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ๎านนายชม ชูถม หมูํที่ 10
ดาเนินการซํอมแซมทางเดิน
เท๎าบริเวณคลองยายนวล
หมูํที่ 11

20 โครงการจ๎างเหมาปรับปรุง

ดาเนินการปรับปรุงถนน
หมูํบ๎านศุธาวัลย์ หมูํที่ 3

-

ดาเนินการปรับปรุงถนน
ซอยบางเลน 21/4
หมูํที่ 7

-

ถนนหมูํบ๎านศุธาวัลย์
หมูํที่ 3
21 โครงการจ๎างเหมาปรับปรุง
ถนนซอยบางเลน 21/4
หมูํที่ 7

ปรับปรุงถนน
หมูํบ๎านศุธาวัลย์
หมูํที่ 3
ปรับปรุงถนน
ซอยบางเลน 21/4
หมูํที่ 7

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

-

2,000,000

-

ทต.บางเลน

-

-

50,000

-

-

ทต.บางเลน

-

-

500,000 ทต.บางเลน

-

-

500,000 ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ได๎กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ๎าน
นายชม ชูถม หมูํที่ 10
ได๎ซํอมแซมทางเดินเท๎า
บริเวณคลองยายนวล
หมูํที่ 11
ได๎ปรับปรุงถนนหมูํบ๎าน
ศุธาวัลย์ หมูํที่ 3
ได๎ปรับปรุงถนนซอย
บางเลน 21/4 หมูํที่ 7

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได๎ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ๎าน
นายชม ชูถม หมูํที่ 10
ทางเดินเท๎าบริเวณ
คลองยายนวล
หมูํที่ 11 ได๎รับการ
ซํอมแซม
ถนนหมูํบ๎านศุธาวัลย์
หมูํที่ 3 ได๎รับการ
ปรับปรุง
ถนนซอยบางเลน 21/4
หมูํที่ 7 ได๎รับการ
ปรับปรุง

หน้า ๗๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชําง

กองชําง

กองชําง

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกํอสร๎าง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการกํอสร๎าง

กํอสร๎างยกระดับถนน ดาเนินการกํอสร๎าง
ยกระดับถนน พร๎อม พร๎อมฝังทํอระบายน้า ยกระดับถนน พร๎อมฝังทํอ
ฝังทํอระบายน้า
หมูํที่ 9
ระบายน้า หมูํบ๎านชนาพร
หมูํบ๎านชนาพร เพลส
เพลส หมูํที่ 9
หมูํที่ 9

รวม 10 โครงการ

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

-

-

-

-

1,700,000

10,800,000

2,050,000

1,000,000

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4,000,000 ได๎กํอสร๎างยกระดับ ได๎ย กระดับถนน พร๎อม
ทต.บางเลน ถนน พร๎ อ มฝั ง ทํ อ ฝังทํอระบายน้า หมูํบ๎าน
ระบายน้ า หมูํ บ๎ า น ชนาพร เพลส หมูํที่ 9
ชนาพร เพลส
หมูํที่ 9
4,000,000

-

-

หน้า ๗๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชําง

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.12 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

23 เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช.)

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่
(สปสช.) มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท๎องถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.)

-

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

350,000

350,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

350,000

350,000

๒๕๗๐
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

-

หน้า ๘๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๘๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์ปูองกัน
1. เพื่อเสริมสร๎างจิตสานึกเรื่อง
เพื่อลดอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล ความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎
และวันหยุดพิเศษ
ถนน โดยประชาชนมีสํวนรํวมใน
การปูองกันและลด อุบัติเหตุทาง
ถนนอยํางยั่งยืน
2. เพื่ออานวยความ สะดวก
ปลอดภัยและสร๎างความมั่นใจใน
การเดินทางแกํผู๎ใช๎รถ ใช๎ถนน
๓. เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ลดจานวนผู๎บาดเจ็บ และ
ผู๎เสียชีวิต
4. เพื่อให๎ประชาชนแวะพักผํอน
ในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
ณ จุดบริการประชาชน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดจุดบริการ ประชาชน
ในชํวงเทศกาลและ
วันหยุดพิเศษ ในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน จานวน 1 จุด

๒๕๖๖
(บาท)
2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. จานวน
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาล และ
วันหยุดพิเศษ
ลดลงร๎องละ
10 ตํอปี
2. ประชาชน
ที่มาใช๎บริการมี
ความพึงพอใจ
ร๎อยละ 80
ขึ้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ลดจานวน
ผู๎บาดเจ็บ และผู๎เสียชีวิต
ในชํวงเทศกาล และ
วันหยุดพิเศษให๎น๎อยที่สุด
2. ประชาชนแวะพักรถ
และให๎การชํวยเหลือ
บริการตํางๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกให๎กับ
ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนน
ในระหวํางเดินทาง ภายใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

หน้า ๘๒

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

2 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิ ระจา
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
เทศบาลตาบล
บางเลน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนเสริมสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็ง
ให๎แกํเทศบาลตาบลบางเลน ให๎มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน๎าที่ชวํ ยเหลือเจ๎าพนักงานในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ด๎านการจัดการสาธารณภัย
เบื้องต๎น ระบบบัญชาการเหตุการณ์(Incident
Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน ให๎กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกูภ๎ ยั ในภาวะฉุกเฉิน
ให๎เป็นระบบ รวดเร็ว และทันตํอเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนให๎โครงการจิตอาสาพระราชทาน ใน
ระดับพื้นที่ให๎มีความเข๎มแข็งและมีทักษะ ความรู๎ความ
ชานาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะสํงผลให๎ประชาชน
ในชุมชน/ท๎องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จิตอาสาภัยพิบัติ
ของเทศบาล
ตาบลบางเลน
จานวน 50 คน

๒๕๖๖
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. จิตอาสาภัย
พิบัติได๎รับการ
ฝึกอบรม
ทบทวนร๎อย
ละ 75 ขึ้นไป
2. จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข๎ารับ
การอบรมมี
ความพึงพอใจ
ร๎อยละ 80
ขึ้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน๎าที่
ชํวยเหลือเจ๎าพนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุได๎อยําง
ถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นระบบ
และมีมาตรฐานเดียวกัน
2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
สามารถให๎การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหํง
พื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัย
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณภัย

หน้า ๘๓

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการ
ฝึกอบรม
ปูองกัน
อัคคีภัย
และอพยพ
หนีไฟ
โครงการ
ปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ในสถานที่
ราชการ
สถาน
ประกอบการ
โรงงานตําง ๆ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการปูองกัน
และระวังอัคคีภัยภายในสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

4

1. เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน
ในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ
โรงงานตําง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน
2. เพื่อมุํงเน๎นการพัฒนาและให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเหตุสา
ธารณภัยทีอ่ าจเกิดขึ้น
3. เพื่อบูรณาการความรํวมมือในการ
ชํวยเหลือเพื่อระงับเหตุสาธารณภัย
4. เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
สภาวการณ์ที่เป็นจริงในเขตพื้นที่ โดยมุงํ เน๎น
การแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลตาบล
บางเลน หัวหน๎าสํวน
ราชการ พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ตาบลบางเลน
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบาง
เลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม

มีความพึงพอใจร๎อยละ
80 ขึ้นไป
2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ผํานเกณฑ์การประเมิน
ร๎อยละ 75 ขึ้นไป
1. จานวนเหตุอัคคีภัย
ในพื้นที่ลดลง
2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ผํานเกณฑ์การประเมิน
ร๎อยละ 75 ขึ้นไป
3. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจร๎อยละ
80 ขึ้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้นจริง เจ๎าหน๎าที่สามารถ
นาความรู๎ไปปฏิบัติได๎
อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

1. ประชาชนในสถานที่ราชการ
สถานประกอบ การ โรงงานใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
มีความรู๎สามารถจัดการกับเหตุ
สาธารณภัย
2. สร๎างความรํวมมือบูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในการ
ระงับเหตุสาธารณภัย ในเขต
พื้นที่
4. มีแนวทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๘๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่
5

โครงการ
โครงการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ประชาชนมี
ความมั่นใจ และรู๎สึก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. เพื่อเป็นการปูองปราม
เหตุอาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้นตํอประชาชน
3. เพื่อเฝูาระวังปัญหายา
เสพติดภายในชุมชน
4. เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ชีวิตประจาวันอยํางเป็น
ปกติสุข และมีสวํ นรํวมใน
การปูองกันภัยตําง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย
ในบริเวณถนนเส๎นหลัก ถนน
ในซอยตามหมูํบ๎าน ซอย
เปลี่ยว ชุมชนตําง ๆ ในเขต
พื้นที่รบั ผิดชอบ ซึ่งกาหนด
เป็นจุดตรวจ ประกอบด๎วย
1. ร๎านบางใหญํมินิมาร์ท
2. หน๎าวัดสวนแก๎ว
3. บางเลนซอย 1
4. ศาลเจ๎าพํอแสงอาทิตย์
5. ตลาดดอนพรหม
6. ตลาดเจ๎าพระยา
7. บางแลนซอย 21
8. วัดสะแก
9. พื้นที่เพิ่มเติม...

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
1๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1๐,๐๐๐
1๐,๐๐๐
1๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
1๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน ลดลง ร๎อยละ
20

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ชํวยปูองปรามการเกิดปัญหา
อาชญากรรม
3. ทาให๎ประชาชนมีความพึง
พอใจและใช๎ชีวิต ประจาวันอยําง
ปกติสุข
4. สร๎างจิตสานึกให๎แกํประชาชน
ได๎ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
จากปัญหายาเสพติด ตลอดจน
รํวมกันเฝูาระวังในการปูองกัน
ตนเองและทรัพย์สิน

หน้า ๘๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการ
ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
ให๎กับ
พนักงาน
ปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

1. เพื่อเป็นการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบล
บางเลน ให๎มคี วามรูค๎ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย ได๎อยํางถูก
วิธีและรวดเร็วในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
2.เพื่อเป็นการสร๎างทีมหรือหนํวยเผชิญเหตุ
ให๎มีความรู๎ความสามารถและเสริมสร๎าง
ทักษะในการระงับเหตุและชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อเสริมสร๎างความรู๎และทักษะการใช๎
เครื่องชํวยหายใจแบบอัดอากาศ (scba)
ให๎กับผู๎ปฏิบัติงานปูองกันและระงับอัคคีภัย
4.เพื่อบูรณาการให๎ความชํวยเหลือ การ
ประสานงาน สนับสนุนซึ่งกันและกันได๎อยําง
เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของ
โครงการ)
เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน
ด๎านปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เทศบาล
ตาบล
บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

1. ร๎อยละ ๗๕
ของผู๎ได๎รับการ
อบรม สามารถ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมผําน
เกณฑ์การ
ประเมินร๎อยละ
75 ขึ้นไป
3. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจร๎อยละ
80 ขึ้นไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เจ๎าหน๎าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
สานัก
ภัยของเทศบาลตาบลบางเลน มีความรูค๎ วาม
ปลัดเทศบาล
สามารถในการระงับเหตุอัคคีภยั ได๎อยํางถูกวิธี (งานปูองกันฯ)
และรวดเร็วในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎
2.สร๎างทีมหรือหนํวยเผชิญเหตุ ให๎มีความรู๎
ความสามารถและเสริมสร๎างทักษะในการ
ค๎นหาและชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3.เสริมสร๎างความรู๎และทักษะให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงานในทุกระดับ
4.สามารถบูรณาการให๎ความชํวยเหลือ การ
สนับสนุนซึ่งกันและกันได๎อยํางเหมาะสม
รวดเร็วและปลอดภัย
5.ประชาชนได๎รับการดูแลจากเจ๎าหน๎าที่ของ
เทศบาลตาบลบางเลน ที่มีความรู๎ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได๎อยํางถูกวิธีและรวดเร็ว

หน้า ๘๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภยั
ในสถานศึกษา

1. เพื่อให๎ครู อาจารย์
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู๎
ความเข๎าใจ มีทกั ษะ
และสามารถปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎น และรู๎จัก
วิธีการใช๎อุปกรณ์
ดับเพลิงได๎อยํางถูกต๎อง
2. เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
3. เพื่อลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอัคคีภยั

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครู อาจารย์ นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ไมํเกิดเหตุอัคคีภัยใน
สถานศึกษา
2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ผํานเกณฑ์การประเมิน
ร๎อยละ 75 ขึ้นไป
3. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 80
ขึ้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู อาจารย์ นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู๎ความ
เข๎าใจ มีทักษะและ
สามารถปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต๎น
2. ครู อาจารย์ นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษารู๎จักวิธกี ารใช๎
อุปกรณ์ดับเพลิงได๎อยําง
ถูกต๎อง
2. จานวนการเกิด
อุบัติเหตุลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๘๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)

๑. เพื่อให๎อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปูองกันและ
บรรเทาภยันตราย หรือ
ลดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากสาธารณภัย
๒. เพื่อให๎เกิดเครือขําย
ความรํวมมือภาค
ประชาชนที่เข็มแข็ง
และกว๎างขวางในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๓. เพื่อปลุกจิตสานึก
และกระตุ๎นให๎
ประชาชนได๎มีสํวนรํวม
ในการปูองกันภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) เทศบาลตาบล
บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร๎อยละ 75 ของ
กลุํมเปูาหมายได๎รับ
การฝึกอบรม
2. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมผํานเกณฑ์
การประเมินร๎อยละ
75 ขึ้นไป
3. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึง
พอใจร๎อยละ 80 ขึ้น
ไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. อปพร. มีความรู๎
ความสามารถในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีความมั่นใจ
ในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยอยําง
ถูกต๎อง
๒. อปพร. มีสํวนรํวมใน
การปูองกันทรัพย์สิน
ของประชาชนที่ประสบ
ภัย การรักษาสถานที่
ที่เกิดเหตุ ให๎ความ
รํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐในการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
๓. มีกาลัง อปพร.
พร๎อมเผชิญเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได๎ทันที

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๘๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัยใน
สถานศึกษา

1. เพื่อสํงเสริมการสวมหมวก
นิรภัยที่ได๎มาตรฐานขณะเดินทาง
ด๎วยรถจักรยานยนต์
2. เพื่อสํงเสริมให๎ครู อาจารย์
และนักเรียน เข๎าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบวินยั จราจร
3. สร๎างจิตสานึกที่ดีในการใช๎รถ
ใช๎ถนน

10 โครงการฝึกอบรม
ความปลอดภัยทาง
น้า ตะโกน โยน ยื่น

1. เพื่อปูองกันการจมน้าและลด
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า
ของเด็กอายุตั้งแตํ 0 - 15 ปี
2. เพื่อเพิ่มทักษะการวํายน้า
ที่ถูกต๎อง
3. มีความรู๎สามารถชํวยเหลือผู๎
ประสบเหตุทางน้าได๎อยํางถูกวิธี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครู อาจารย์ นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา

๒๕๖6
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

เด็กวัยเรียนในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. จานวนอุบัติเหตุ
จากการเดินทางไป กลับโรงเรียนลงลง
ร๎อยละ 10 ตํอปี
2. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมผํานเกณฑ์
การประเมินร๎อยละ
75 ขึ้นไป
ร๎อยละ 80 ของ
จานวนผู๎เข๎ารํวมการ
ฝึกอบรม มีความรู๎
และสามารถปฏิบัติ
ได๎จริง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
สวมหมวกนิรภัย 100 %
ขณะเดินทางด๎วย
รถจักรยานยนต์
2. ครู อาจารย์ และ
นักเรียน เข๎าใจเกีย่ วกับ
กฎระเบียบวินยั จราจร
และมีจิตสานึกที่ดีในการ
ใช๎รถใช๎ถนน
1. ลดอัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้าของเด็กอายุ
ตั้งแตํ 0-15 ปี
2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบมี
ทักษะการลอยตัวในน้า
ลอยตัว และการเอาตัว
รอดจากการจมน้าได๎

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๘๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

11 โครงการจ๎าง ออกแบบ/
รับรอง แบบกํอสร๎างที่จอด
เรือดับเพลิง ปากคลองบาง
ศรีราษฎร์ หมูํที่ 8
12 โครงการจ๎างเหมา รื้อถอน
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบ/รับรอง
แบบโครงการกํอสร๎างที่
จอดเรือดับเพลิงปาก
คลองบางศรีราษฎร์ หมูํ
ที่ 8
เพื่อรื้อถอนโครงสร๎าง
อาคารศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แบบ/รับรองแบบ
โครงการ กํอสร๎างทีจ่ อด
เรือดับเพลิงปากคลอง
บางศรีราษฎร์ หมูํที่ 8
โครงสร๎างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได๎รับการรื้อ
ถอน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
320,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
-

300,000
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
-

300,000
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
-

300,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบก่อสร้างได้รับรอง
จากวิศวกร

มีแบบแปลนกํอสร๎าง
ที่จอดเรือดับเพลิง ที่
ถูกต๎องตามมาตรฐาน
ที่วิศวกรรับรอง

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

การรื้อถอนถูกต๎องตาม
มาตรฐาน

ได๎รับการรื้อถอน
โครงสร๎างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยถูกต๎อง
ตามมาตรฐาน

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๙๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

13 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
กล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อปรับปรุง ซํอมแซมและ ปรับปรุง ซํอมแซมและ
เปลี่ยนอุปกรณ์ของ
เปลี่ยนอุปกรณ์ของ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในเขตเทศบาลจากเดิมที่ ที่ชารุด ภายในเขต
ชารุดอยูํแล๎วให๎ สามารถใช๎ เทศบาลตาบลบางเลน
งานได๎ เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. เพื่อบันทึกเหตุการณ์ใช๎
เป็นข๎อมูลอานวยความ
สะดวกแกํ ประชาชน
3. เพื่อเป็น หลักฐานแกํ
เจ๎าหน๎าที่ที่ เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎
ในการ ดาเนินคดีตําง ๆ
วัตถุประสงค์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
5,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
5,000,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
5,000,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
กล๎องวงจรปิด
สามารถใช๎งานได๎ปกติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความปลอดภัย
ตํอชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่
และผู๎ที่สัญจรไปมา
2. ติดตามการกระทา
ผิดในพื้นที่ได

หน้า ๙๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

14 โครงการติดตั้ง
กล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด
(CCTV)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อติดตั้ง
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน เพิ่มเติม
24 ตัว จากเดิมที่มี่อยูํ
แล๎ว 74 ตัว
2. เพื่ออานวยความ
สะดวกแกํประชาชน
ใช๎เป็นหลักฐานให๎
เจ๎าหน๎าที่ที่เกีย่ วข๎อง
เพื่อใช๎ในการ ดาเนินคดี
ตําง ๆ
3. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน เพิ่มเติม 24 ตัว 11
จุด ดังนี้
1. หน๎าบริษัทด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จากัด
จานวน 2 ตัว
2. ปากซอยบางเลน 13 จานวน 2 ตัว
3. ปากซอยบางเลน 22 จานวน 2 ตัว
4. ตรงข๎ามหมูํบ๎านเปี่ยมสุข จานวน 2 ตัว
5. หน๎าหมูํบา๎ นวราพร จานวน 2 ตัว
6. ปากซอยบางเลน 22 ฝั่งถนนบางศรี
เมือง-วัดโบสถ์ จานวน 3 ตัว
7. ตรงข๎ามร๎านหํอหมกลงบัว จานวน 2 ตัว
8. หน๎าร๎านมอร์แกน จานวน 2 ตัว
9. ปากซอยบางเลน 19 จานวน 2 ตัว
10. หน๎าศาลเจ๎าพํอเขาเขียว จานวน 2 ตัว
11. ปากซอยบางเลน 21/2 จานวน 3 ตัว

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
10,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได้รับการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ครบตามจุดและ
จานวนครบถ้วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มความ
ปลอดภัยตํอชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ
ประชาชนในพื้นที่
และผู๎ที่สัญจรไปมา
2. เพิ่มติดตามการ
กระทาผิดในพื้นที่ได

หน้า ๙๒

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการกํอสร๎างที่
จอดเรือดับเพลิงปาก
คลองบางศรีราษฎร์
หมูํที่ 8
16 โครงการจ๎างเหมารื้อ
ถอนศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อกํอสร๎างสถานที่
สาหรับจอดเรือดับเพลิง
บริเวณ ปากคลองบางศรี
ราษฎร์ หมูํที่ 8
เพื่อรื้อถอน โครงสร๎าง
อาคาร ศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปากคลองบางศรีราษฎร์ ได๎รับการ
กํอสร๎างที่จอดเรือ
ดับเพลิง
โครงสร๎างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

17 โครงการการชํวยเหลือ
ตัวเองเบื้องต๎นในกรณี
ที่เกิดภัยพิบัติตาํ ง ๆ

- เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ความสามารถเมื่อ
เกิดภัยพิบัติใกล๎ตัว
- ประชาชนมีความเข๎าใจ
ในการชํวยเหลือตัวเอง
- ลดการสูญเสียกรณีเกิด
ภัยพิบัติในเขตพื้นที่

- ประชาชนในเขตตาบล
บางเลน จานวน 50 คน
ได๎เข๎ารํวมการฝึกอบรม
- ร๎อยละ 70 ของ
ผู๎เข๎ารํวมอบรมผําน
เกณฑ์การประเมิน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
8,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

300,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนใน เขต
พื้นที่และ พื้นที่
ใกล๎เคียง ได๎รับ
ประโยชน์
การรื้อถอน ถูกต๎อง
ตาม มาตรฐาน

- จานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการร๎อยละร๎อย
- ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ร๎อยละ 70 ผําน
เกณฑ์การประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน ในเขตพื้นที่
ได๎รับ ความ พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

ได๎รับการรื้อถอน
โครงสร๎างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยถูกต๎องตาม
มาตรฐาน
- ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และสามารถ
ชํวยเหลือตนเองได๎
เมื่อประสบเหตุภัย
พิบัติตําง ๆ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๙๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ที่

โครงการ

18 โครงการ “ตาวิเศษ”
ชุมชนตาบลบางเลน

รวม 18 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการดูแลท๎องถิ่น
ตัวเอง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในเขตตาบล
บางเลน จานวน 50 คน
ได๎เข๎ารํวมการฝึกอบรม
- ร๎อยละ 70 ของ
ผู๎เข๎ารํวมอบรมผําน
เกณฑ์การประเมิน
-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

25,530,000

6,910,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

6,910,000

6,910,000

๒๕70
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

6,910,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการร๎อยละร๎อย
- ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ร๎อยละ 70 ผําน
เกณฑ์การประเมิน
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในเขต
ตาบลบางเลนเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการ
ดูแลท๎องถิ่นด๎วย
ตนเองมากขึ้น

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

-

-

หน้า ๙๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

19

โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับชุมชนและเวที
ประชาคมระดับตาบล

20

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน

21

โครงการสํงเสริมการ
ขับเคลื่อนของชุมชน

22

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตําง
ๆ ในการจัดเวที
ประชาคมระดับชุมชน
และเวทีประชาคม
ระดับตาบล
เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
ในเขตพื้นที่ตาบล
บางเลน
คณะกรรมการชุมชน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สํงเสริมให๎ชุมชนได๎มี
สํวนรํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น
โครงการให๎ความรู๎ประชาชน เพื่อให๎ความรู๎กับ
เกี่ยวกับการพัฒนาท๎องถิ่น
ประชาชน ในการ
ตามระบอบประชาธิปไตย
พัฒนาท๎องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่มารํวม
ประชุมเวทีประชาคมตาม
สัดสํวนที่กาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นเพื่อใช๎ในการ
พัฒนา

สานัก
ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการได๎เข๎ารํวมการ มีการประชุมของ
ประชุม
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟัง รับทราบ
ข๎อคิดเห็นตําง ๆ
ประชาชนได๎รับความรู๎และ ประชาชนได๎รับความ
ให๎ความสนใจการการพัฒนา พึงพอใจ
ท๎องถิ่น
ร๎อยละ ๗๕ ของ
ประชาชนได๎รับความ
กลุํมเปูาหมายมีความรู๎และ พึงพอใจ
เข๎าใจในการมีสํวนรํวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๙๕

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23

โครงการสมานฉันท์เทิด
ไท๎องค์ราชัน

เพื่อเป็นคําใช๎จํายจัด
กิจกรรมเสริมสร๎างให๎
ประชาชนมีความรัก
สามัคคี ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
-

รวม 5 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

600,000

600,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

600,000

600,000

๒๕๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดความรักสามัคคี
ของคนในชาติ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

หน้า ๙๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.12 แผนงานงบกลาง
.

ที่

โครงการ

24 คําใช๎จํายในการจัดการ
จราจร

25 เงินสารองจําย

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่
ประชาชนได๎รับประโยชน์
โดยตรงจากคําปรับจราจร
เชํน ปูาย เครื่องหมาย
สัญญาณไฟ ฯลฯ
เป็นคําใช๎จํายฉุกเฉินหรือมี
ความจาเป็นเรํงดํวนที่
เกิดขึ้น เชํน อุทกภัย
วาตภัย ฯลฯ ตามนโยบาย
ที่ได๎รับมอบหมาย
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

๒๕๖๗
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

เพื่อชํวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเรํงดํวน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

1,050,000

1,050,000 1,050,000

1,050,000

เพื่อจัดการจราจรใน
พื้นที่ตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎
ถนนเพิ่มขึ้น

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได๎รับความ
ชํวยเหลืออยําง
ทันทํวงที

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

1,050,000

-

-

-

๒๕๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้า ๙๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การลงทุนทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๙๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาจังหวัดสูํเมืองนําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับ
อาเภอ
เงินอุดหนุนหนํวยงาน
ราชการอื่น ๆ ตามภารกิจ
หรืออานาจหน๎าทีข่ อง
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนองค์กรที่
ทางานให๎กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจา และพนักงาน
จ๎าง เทศบาลตาบลบางเลน

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น
พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจา และพนักงาน
จ๎าง เทศบาลตาบลบางเลน
ด๎านการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม และวินยั ในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงาน

2

3

อุดหนุนหนํวยราชการอื่น ๆ
ตามภารกิจ หรืออานาจ
หน๎าที่ตามระเบียบฯ หรือ
กฎหมายกาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
งบประมาณในการ
สนับสนุนศูนย์ข๎อมูล
ขําวสาร การจัดซื้อ
จัดจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
หนํวยงานราชการ
อื่น ๆ

- คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาท๎องถิ่น
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ๎างประจา
- พนักงานจ๎าง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ 70 ของ
ความสาเร็จในการ
ประสานงานด๎าน
จัดซื้อ

การประสานงานด๎าน
จัดซื้อจัดจ๎าง ให๎
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สามารถเบิกจํายได๎
ถูกต๎องตามข๎อ
กฎหมายหรือตาม
ภารกิจ/อานาจหน๎าที่

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

บุคลากรที่เข๎ารับการ
อบรมได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ มี
ความรู๎ ความสมารถ
ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น ผํานเกณฑ์การ
ประเมินร๎อยละ 75

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให๎
หนํวยงานราชการอื่น
ตามระเบียบ
กฎหมายกาหนด
จานวนบุคลากรของ
เทศบาลตาบลบาง
เลนนาความรู๎จากการ
อบรมและศึกษาดู
งานมาเพิ่มศักยภาพ
มาใช๎ในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

หน้า ๙๙

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาจังหวัดสูํเมืองนําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

โครงการ

4

โครงการอบรมให๎
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
การปฏิบัติงานให๎แกํ
บุคลากรของเทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎กับเจ๎าหน๎าที่
สามารถเข๎าใจระเบียบ
ข๎อกฎหมายในการปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎อยํางถูกต๎อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร๎อยละ ๗๕
ประชาชนได๎รับความพึง
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน พอใจในการปฏิบัติงาน
สามารถเข๎าใจและมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
ระเบียบและข๎อ
กฎหมายที่เกีย่ วข๎อง
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายระบบไร๎สาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ขําวสาร
ให๎กับประชาชนในพื้นที่

6

โครงการติดตั้งระบบ
เพื่อรองรับการถํายโอน
สารสนเทศ ทะเบียนราษฎร์ ภารกิจบริการด๎านทะเบียน
ฯลฯ
ราษฎร์และงานอื่น ๆ

7

โครงการติดตั้งระบบ
สารสนเทศ งานบัตร
ประชาชน ฯลฯ

เพื่อรองรับการถํายโอน
ภารกิจบริการด๎านงานบัตร
ประชาชน และงานอื่น ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
1.0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ติดตั้งเสียงตามสาย
ระบบไร๎สาย เพื่อให๎
ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ
ขําวสารจากทาง
เทศบาล
เทศบาลตาบลบางเลน 2,00๐,๐๐๐
มีระบบสารสนเทศ
ทต.บางเลน
ทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ
เพื่อรองรับการ
ให๎บริการประชาชน
เทศบาลตาบลบางเลน
มีระบบสารสนเทศงาน
บัตรประชาชน ฯลฯ
ฯลฯ เพื่อรองรับการ
ให๎บริการประชาชน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๗
(บาท)
1,0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
1,0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได๎รับการติดตั้งเสียง
ตามสายระบบไร๎สาย

-

-

-

-

ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ทะเบียนราษฎร์สาเร็จ

2,00๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ติดตั้งระบบสารสนเทศ
งานบัตรประชาชน
สาเร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ์ จาก
ทางเทศบาลตาบล
บางเลนมากขึ้น
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช๎บริการด๎าน
ทะเบียนราษฎร์

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช๎บริการด๎านงาน
บัตรประชาชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า ๑๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาจังหวัดสูํเมืองนําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
ดูแลรักษาโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อปรับปรุงข๎อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และระบบ
บริหารจัดการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖6
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖7
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้า ๑๐๒

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ที่
9

โครงการ
โครงการสํงเสริมให๎
ประชาชนชาระภาษีตาม
กาหนด

10 โครงการให๎บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ในวันหยุด
ราชการ
11 โครงการอบรมภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีปาู ย

รวม 11 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให๎
ความรู๎กับประชาชน
เพื่อชาระภาษี
เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให๎กับประชาชนในการ
ชาระภาษี
เพื่อให๎ความรู๎ และสร๎าง
ความเข๎าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
พนักงานท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การจัดเก็บภาษีเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น

รายได๎จัดเก็บเองจาก
ภาษีท๎องถิ่นภายใน
ตาบล
ประชาชนในพื้นที่
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
พนักงานท๎องถิ่น
ประมาณ 150 คน

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
10๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

5,390,000

5,390,000

3,390,000

3,390,000

3,390,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนเข๎าใจและ
ให๎ความรํวมมือใน
การชาระภาษี
ร๎อยละ ๗๐ ของ
รายได๎จากภาษี
ท๎องถิ่น
กลุํมเปูาหมายได๎
ความรู๎ และเข๎าใจ
เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง
ภาษีปาู ย และเกิด
ความเข๎าใจตรงกัน
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ท๎องถิ่นมีรายได๎
จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น

กองคลัง

ท๎องถิ่นมีรายได๎
จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น

กองคลัง

กลุํมเปูาหมายได๎
ความรู๎ และเข๎าใจ
และเกิดความเข๎าใจ
ตรงกัน

กองคลัง

-

-

หน้า ๑๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 จัดซื้อถังรองรับมูล
ฝอยสาหรับบริการ
ประชาชน

เพื่อสนับสนุนคําจัดซื้อถัง
รองรับมูลฝอยในการให๎บริการ
สาธารณะและตามครัวเรือน
แกํประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

รวม 1 โครงการ

-

-

500,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
5๐๐,๐๐๐
5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ปริมาณมูลฝอยตกค๎างใน
พื้นที่ลดลงไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 10
-ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนมีจุดรองรับ
มูลฝอยไมํน๎อยกวํา ร๎อย
ละ 80
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและตาม
แหลํงสาธารณะใน
เขตเทศบาลตาบล
บางเลนมีจุดทิ้งมูล
ฝอยตามครัวเรือน

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

-

หน้า ๑๐๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ที่

โครงการ

13 โครงการสํงเสริม
สนับสนุนสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ตาบลบางเลน
14 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

15 โครงการจัดเก็บข๎อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) หรือข๎อมูลจาเป็น
อื่น ๆ ภายในตาบล
รวม 3 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของตาบล
บางเลน ให๎เป็นที่รู๎จักของ
บุคคลภายในและภายนอก
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน ให๎
คาแนะนา และให๎บริการ
สาธารณะตําง ๆ ตามอานาจ
หน๎าที่
เพื่อสนับสนุนคําใช๎จํายใน
การจัดเก็บข๎อมูล จปฐ. และ
ข๎อมูลอื่นๆ เชํน คําตอบแทน
คําบันทึกและประมวลผล
ข๎อมูล ฯลฯ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
20,๐๐๐
20,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
-

๒๕๖๗
(บาท)
20,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนภายในตาบล
บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ข๎อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน และข๎อมูล
จาเป็นอื่น ๆ ตาบล
บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

1,100,000

1,120,000

1,120,000

สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ของตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

๒๕๗๐
(บาท)
20,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่เพิ่มขึ้น

สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ของตาบลบางเลน
ได๎รับการยอมรับ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับประโยชน์จาก
บริการ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๙๕ สามารถ
จัดเก็บข๎อมูล จปฐ.
ภายในตาบล

มีข๎อมูลตาบลที่
สามารถนามาใช๎ได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

1,120,000

1,120,000

-

-

-

หน้า ๑๐๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.10 แผนงานการเกษตร (งานสํงเสริมการเกษตร)
ที่

โครงการ

16 โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
เกษตร
รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่ สํงเสริม
อาชีพและเพิ่มรายได๎ให๎กับ
เกษตรกร
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

1,000,000

1,000,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

1,000,000

1,000,000

๒๕๗๐
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีรายได๎เพิ่ม มีการรวมกลุํม
จากการจัดกิจกรรม เกษตรกรในพื้นที่
โครงการ
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

หน้า ๑๐๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.11 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการสถานธนานุบาล)
ที่

โครงการ

17 คําใช๎จํายในการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน

18 เชําอาคารเพื่อใช๎จัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในการจัดเตรียมเพื่อจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน
จัดตั้งอาคารสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตาบลบาง
เลนเพื่อดาเนินงานด๎าน
พาณิชย์ของเทศบาล และ
ชํวยเหลือประชาชนที่
เดือดร๎อนให๎มีแหลํงเงินกู๎ยืม
ที่ดาเนินงานจากหนํวยงาน
ราชการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลบางเลน

เชําอาคารจัดตั้ง
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5,500,000 5,500,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๗๐
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5,500,000 5,500,000

5,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลมี
คําใช๎จํายตําง ๆ เพื่อ
ดาเนินงาน

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดหาอาคารที่
เหมาะสมในการ
จัดตั้งที่ทาการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบล
บางเลน

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

-

หน้า ๑๐๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคําสูง เศรษฐกิจฐานรากให๎ก๎าวหน๎า และเติบโตอยํางตํอเนื่องกระจายทั่วทั้งจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.12 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 เงินคําบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย

เพื่อบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศไทย
ตามสัดสํวนที่กาหนด

20 เงินชํวยเหลือพิเศษ

เพื่อชํวยเหลือกรณีการ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน
เสียชีวิตในขณะปฏิบัตหิ น๎าที่ ภายในเทศบาลตาบล
ของเจ๎าหน๎าที่ในองค์กร
บางเลน

รวม 2 โครงการ

สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศ
ไทย

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

190,000

190,000

190,000

190,000

๒๕๗๐
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย

การประชุม
ระดับประเทศเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สร๎างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน๎าที่

สร๎างขวัญและ
กาลังใจให๎
ผู๎ปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

190,000

-

-

-

หน้า ๑๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา
ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๐๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

โครงการ

๑

โครงการจัดกิจกรรม
วัน
เฉลิมพระชนม์
พรรษา ๑๒ สิงหา

เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และกิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ

๒

โครงการจัดกิจกรรม
วันพํอแหํงชาติ
๕ ธันวา

เพื่อจัดกิจกรรมวันพํอแหํงชาติ และ
เพื่อให๎ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมในวันสาคัญของชาติ

๓

คําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และ
การจัดงานรัฐพิธี

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการ
ตามโครงการตําง ๆ ในการจัดงาน
รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ หรือเพื่อ
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
-

รวม 3 โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖9
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนใน
เขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลนได๎รํวม
กิจกรรมในวัน
สาคัญ

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนใน
เขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
เขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
รํวมกันแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ฯ และเฉลิม
ฉลองกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนได๎
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ฯ และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ตํอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม
และได๎แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม
และได๎แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนในพื้นที่ได๎รํวมงาน ประชาชนได๎รับ
รัฐพิธีตําง ๆ ที่แสดงถึงความ ความพึงพอใจใน
จงรักภักดีตํอพระราชวงศ์ทุก กิจกรรม
พระองค์

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

หน้า ๑๑๐

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๒๕๖๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖9
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการวันเด็ก
แหํงชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็ก
แหํงชาติให๎กับเด็กและ
เยาวชน

เด็ก และเยาวชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

5

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

เพื่อให๎เด็กได๎ดื่มนม
เพื่อการพัฒนาการและ
การเจริญเติบโต

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีราษฎร์และเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

305,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

305,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

305,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

305,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

6

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ได๎รับเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
คําอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 1 โรงเรียน
ได๎แกํ โรงเรียนวัดศรี
ราษฎร์
(เอนกนาครราษฎร์บารุง)

๓99,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓99,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓99,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓99,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ที่

โครงการ

๔

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ ๘๐ ของเด็ก
การเข๎ารํวมกิจกรรมวันเด็ก
และเยาวชนได๎รํวม
แหํงชาติ
กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ

กองการศึกษา

๓๐5,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ร๎อยละ ๘๐ ของเด็กได๎
ดื่มนม

เด็กได๎รับประทานอาหารที่มี
คุณคําทางโภชนาการ

กองการศึกษา

420,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ร๎อยละ 100 ของ
ปริมาณจานวนนักเรียน
ที่โรงเรียนเสนอขอรับ
เงินอุดหนุนตามแผน
โครงการของปี
การศึกษาที่มีขอ๎ มูลเด็ก
อยูํจริง

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์
(เอนกนาครราษฎร์บารุง)
ได๎รับเงินอุดหนุนสนับสนุน
คําอาหารกลางวัน

กองการศึกษา

หน้า ๑๑๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

7

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา
1) คําอาหารกลางวัน
- อาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย
2) คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
พิจารณาตั้งงบดังนี้
- คําจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
- คําหนังสือเรียน
- คําอุปกรณ์การเรียน
- คําเครื่องแบบนักเรียน
- คํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 1 ศูนย์
ได๎รับเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนคําอาหาร
กลางวัน
2.เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎รับเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษา

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
30๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕69
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30๐,๐๐๐
30๐,๐๐๐
30๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

๒๕70
(บาท)
30๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 100 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎รับเงินอุดหนุน
ตามข๎อมูลเด็กที่มี
อยูํจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับ กองการศึกษา
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวัน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษา

หน้า ๑๑๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

โครงการหนูน๎อยมหัศจรรย์
กินอยํางสร๎างสรรค์เติบโต
สมวัย
9 โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู๎สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
10 โครงการสานฝันวันสดใส
- กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
8

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎เด็กมีภาวะโภชนาการสมวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบลบางเลน
และผู๎ปกครอง
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู๎
สาหรับเด็ก

เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได๎ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสม
และเอื้อตํอการเรียนรู๎
1.เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
แลกเปลี่ยนความคิด
เล็ก เทศบาลตาบลบางเลน
2.เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดี และผู๎ปกครอง
ระหวํางผู๎ปกครอง ครูผู๎ดูแลเด็ก
ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ชุมชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
3. เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รับความรู๎
ความเข๎าใจในกระบวนการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทราบ
ถึงพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕69
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎ปกครองได๎รับความ
พึงพอใจ
ผู๎สอนผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู๎
สาหรับเด็กปฐมวัย
ร๎อยละ 80 เด็กเล็ก
ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน และ
ผู๎ปกครองได๎รับความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กได๎รับ
กองการศึกษา
สารอาหารที่มี
ประโยชน์
เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา
ดี
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎รับความพึงพอใจ

หน้า ๑๑๓

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๑1 โครงการเสริมสร๎างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎รับการ
พัฒนาอยํางเหมาะสมเต็ม
ศักยภาพตามวัย นามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมํพึง
ประสงค์ของเด็กเล็กได๎
เพื่อเป็นคําใช๎จํายกิจกรรม
๑2 โครงการระบบดูแล
นักเรียน
ประชาสัมพันธ์ เยี่ยมบ๎าน
เด็ก และผู๎ปกครอง การ
ดูแลเด็กอยํางใกล๎ชิด ผูกพัน
๑3 โครงการสํงเสริมคุณธรรม เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี
จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึง
อันพึงประสงค์
ประสงค์ของเด็กปฐมวัย
๑4 โครงการ Junior Scout เพื่อสํงเสริมพัฒนาการทั้ง
ด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา

๒๕๖๖
(บาท)
35,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,๐๐๐
35,๐๐๐
35,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
35,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน และผู๎ปกครอง

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

35,๐๐๐
ทต.บางเลน

35,๐๐๐
ทต.บางเลน

35,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบล
บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ ๘๐ ของเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยได๎รับการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี พัฒนาอยํางเหมาะสม
คุณภาพชีวิตที่ดี
เต็มศักยภาพตามวัย

กองการศึกษา

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของเด็ก
ได๎รับการดูแลอยําง
ใกล๎ชิด

กองการศึกษา

35,๐๐๐
ทต.บางเลน

35,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของเด็ก
ได๎รับการปลูกฝังที่ดี

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๐ ของเด็ก
ได๎รับการพัฒนา

มีการพบปะพูดคุยกัน
ระหวํางผู๎ปกครอง
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลเด็กเล็ก
เด็กได๎รับการปลูกฝัง
ที่ดีตรงตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนาการ
มีระเบียบวินยั และ
ทักษะในการ
ดารงชีวิต เพิ่มขึ้น

หน้า ๑๑๔

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๑5 โครงการกิจกรรม ๕ ส.

๑6 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
17 โครงการอนุรักษ์
ความเป็นไทย

๑8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

๑9 โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎สูํ
โลกกว๎าง

๒๕๖๖
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

10,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร๎างลักษณะนิสัย
ให๎กับเด็กในการรักษา
ความสะอาด
เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎เด็ก
เล็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม
การปลูกฝังให๎เด็กอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบล
บางเลน
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่อจัดกิจกรรมให๎เด็ก มี
แหลํงเรียนรู๎ และมีสํวน
รํวมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและต๎นไม๎
เพื่อให๎เด็กได๎รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหลํงเรียนรู๎

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

1๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

1๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

1๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

1๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

1๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร๎อยละ ๗๐ ของ ศพด.
มีสภาพแวดล๎อมที่
สะอาดเป็นระเบียบ
ร๎อยละ ๗๐ ของเด็กเล็ก
ได๎เลํนกีฬา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรักษาความสะอาด
และ เป็นระเบียบ
เด็กเล็กได๎รับการพัฒนา
ทั้ง ๔ ด๎าน และรักการ
ออกกาลังกาย
ร๎อยละ ๗๐ ของเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความรักและ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตระหนักถึงความเป็นไทย
มีความรู๎เรื่อง
วัฒนธรรมไทย
ร๎อยละ ๘๐ ของเด็กเล็ก เด็กเล็กได๎รับความรู๎และ
มีแหลํงเรียนรู๎เบื้องต๎น รักธรรมชาติ
ทางพฤกษศาสตร์

กองการศึกษา

ร๎อยละ ๗๐ ของเด็กเข๎า เด็กเล็กมีพัฒนาการ
รํวมกิจกรรมเพิ่ม
เพิม่ ขึ้นจากประสบการณ์
พัฒนาการ

กองการศึกษา

หน้า ๑๑๕

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎ความรู๎ตํอเด็กเล็กในการ เด็กเล็ก ครู และผู๎ดูแล
20 โครงการอบรมซักซ๎อมแผน
อพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็ก ดูแลตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัย
เด็ก ภายในศูนย์พัฒนา
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน
เด็กเล็ก
๒1 โครงการสํงเสริมสุขภาพ
สาหรับเด็กปฐมวัย
1) กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย
- ตรวจสุขภาพตอนเช๎า
- ออกกาลังกายยามเช๎า
- ล๎างมือกํอนและหลัง
รับประทานอาหาร
- ชั่งน้าหนักและวัดสํวนสูง
- ประเมินพัฒนาการโดยครู
และเจ๎าหน๎าที่ รพสต.

1. เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
2. เพื่อให๎เด็กได๎รับการตรวจ
สุขภาพและได๎รับการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันเป็นรายบุคคล
3. เพื่อให๎เด็กได๎ออกกาลังกาย
ตามความเหมาะสมกับวัย
4. เพื่อสํงเสริมการแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันด๎วยยาสี
ฟันฟลูออไรด์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
20,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,๐๐๐
20,๐๐๐
20,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒570
(บาท)
20,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของ
กลุํมเปูาหมายสามารถ
ดูแลตนเองได๎เมื่อเกิด
อัคคีภัย
ร๎อยละ ๘๐ ของเด็กเล็ก
สามารถรักษาความ
สะอาดรํางกายเบื้องต๎น
ได๎ด๎วยตัวเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็ก ครู และผู๎ดูแลเด็ก
สามารถดูแลตนเองและ
และชํวยเหลือตนเองได๎
เมื่อเกิดอัคคีภัย
การเกิดโรคติดตํอในเด็ก
เล็กลดลง

หน้า ๑๑๖

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ต่อ

2) กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปาก และฟัน
- แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
- กิจกรรมปูองกันและดูแลสุขภาพในชํองปาก
โดยเคลือบฟลูออไรด์
3) กิจกรรมเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคมือ
เท๎า ปาก โรคอาร์เอสวี
- วิธกี ารปูองกันโรคมือ เท๎า ปาก
- วิธกี ารปูองกันโรคอาร์ เอสวี
4) กิจกรรมเฝูาระวังปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
(โควิด -19)
- วิธกี ารปูองกันโรค
- การปฏิบัติตน
5) กิจกรรมรณรงค์การกาจัดลูกน้ายุงลายและ
ปูองกันไข๎เลือดออก
- วิธีการปูองกันโรคไข๎เลือดออก
- การปูองกันไมํให๎เกิดโรคไข๎เลือดออก

5.เพื่อสร๎างการเฝูาระวังกากรปูองกัน
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019 (โควิด-19)

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕70
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้า ๑๑๗

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

22 โครงการหนูน๎อยรักการ
ออมสอนน๎องให๎เก็บ
23 โครงการสาหรับการ
พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเพื่อเข๎าสูํประเทศ
ไทย 4.0
24 โครงการเด็กปฐมวัยใสํใจ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
25 โครงการสํงเสริมรักการ
อําน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสํงเสริมการออม และ
สร๎างลักษณะนิสัยการใช๎จาํ ย
อยํางประหยัดให๎แกํเด็ก
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อเข๎า
สูํประเทศไทย 4.0

อบรมให๎ความรู๎ แกํ เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน
ยกระดับการศึกษาในเขต
พื้นที่ตาบลบางเลนจัดหา
และพัฒนาระบบในการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช๎สาหรับกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให๎เด็กปฐมวัยซึมซับและ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เข๎ า ถึ งคุณคํา ของภูมิปั ญ ญา เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ท๎องถิ่น
บางเลน
เพื่อสํงเสริมกิจกรรมรักการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อํานของท๎องถิ่นและเพือ่
เทศบาลตาบลบางเลน
สนับสนุนแหลํงเรียนรู๎
ของชุมชน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

350,๐๐๐
ทต.บางเลน

350,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

500,๐๐๐
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

100,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของเด็กและ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับ
ความรู๎
ร๎อยละ 65 ของ
ประสิทธิภาพการศึกษา

ร๎อยละ 80 ของ
เด็กเล็กได๎เรียนรู๎ถึง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ร๎อยละ 80 ของเด็ก
เจ๎าหน๎าที่ และประชาชน
มีนิสัยรักการอําน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีความรู๎และความเข๎าใจ
ในการออมเงิน
ประสิทธิภาพในด๎าน
การบริหารการศึกษา
ของกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางเลน
มีศักยภาพ มีความพร๎อม
เพื่อเข๎าสูํประเทศไทย 4.0
เด็กเล็กได๎รู๎และเข๎าถึง
ภูมิปัญญาในท๎องถิ่น
ของตนเอง
เด็ก เจ๎าหน๎าที่ และ
ประชาชนมีนิสัยรักการอําน
มากขึ้น

หน้า ๑๑๘

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

26 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

27 โครงการเด็กปฐมวัยไมํ
จมน้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎เด็กเรียนรู๎ชนิดของผัก
เกิดทักษะกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบัติได๎ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.เพื่อให๎เด็กปฐมวัยเรียนรู๎ใน
การชํวยเหลือ
ตนเองเบื้องต๎นและวิธีการ
ชํวยเหลือผู๎อื่น
2.เพื่อให๎เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไมํเกิดอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิตทางน้า
3.เพื่อให๎เด็ก ผู๎ปกครอง
ชุมชนและบุคลากรที่
เกี่ยวข๎องในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎รู๎จักการปูองกันการ
จมน้ารํวมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน
เด็กผู๎ดูแลเด็ก ครู
ผู๎ปกครอง ชุมชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
จานวน 30 คน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖5
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
เด็กเล็กได๎เรียนรู๎ถึง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ร๎อยละ 80 ของผู๎ที่
เข๎ารํวมโครงการเด็ก
ปฐมวัยไมํจมน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กได๎รู๎และเข๎าใจ
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

1.เด็ก ผู๎ปกครอง ครู และ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถเรียนรู๎และชํวยเหลือ
ตนเองเบื้องต๎นและวิธีการ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางถูกวิธี
2.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไมํเกิดอุบัติเหตุหรือ
เสียชีวิตทางน้า
3.เด็ก ผู๎ปกครอง ชุมชน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการ
ปูองกันการจมน้ารํวมกัน

กองการศึกษา

หน้า ๑๑๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๒8 โครงการขับขี่
ปลอดภัยสวมใสํ
หมวกนิรภัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์
อันดีระหวํางผู๎ปกครอง ครู
ผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก
ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
ในหนํวยงานภาครัฐและชุมชน
2.เพื่อเสริมสร๎างจิตสานึก
ตระหนักถึงความปลอดภัยทาง
ถนนและเกิดความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการใช๎
รถจักรยานยนต์
3.เน๎นสร๎างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการสวมหมวก
นิรภัยให๎แกํเด็กปฐมวัย
ผู๎ปกครองที่มารับ – สํงเดินทาง
ด๎วยรถจักรยานยนต์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก ครู
ผู๎ปกครอง ชุมชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
จานวน 30 คน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
2๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวม

โครงการขับขี่
ปลอดภัยสวมใสํ
หมวกนิรภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.เกิดความสัมพันธ์อันดี
กองการศึกษา
ระหวํางผู๎ปกครอง ครู ผู๎ดูแล
เด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ชุมชน
และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
หนํวยงานภาครัฐและชุมชน
2.เกิดจิตสานึกความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยทางถนนและ
เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกีย่ วกับ
การปูองกันการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการใช๎
รถจักรยานยนต์
3.เด็กปฐมวัยทุกคน ที่ใช๎
จักรยานยนต์ ผู๎ปกครองที่มา
รับ-สํง เด็กปฐมวัยเดินทางด๎วย
รถจักรยานยนต์สวมหมวก
นิรภัยทุกคน

หน้า ๑๒๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๒9 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายใน
และภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
30 โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎สูํอาเซียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ระบบเสียงตามสายภายใน
และภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1.เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎สูํ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตําง
ประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เพิ่มพูน
ความรู๎ วัฒนธรรม หรือพัฒนา
ทักษะภาษาตํางประเทศได๎

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 40 คน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
-

60,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 100 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
เสียงตามสายทั้งภายใน
และภายนอก
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได๎ฝึกพูด
ภาษาตํางประเทศและมี
ทักษะ วัฒนธรรมใน
ประเทศกลุํมอาเซียนได๎

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบเสียงตามทั้งภายในและ กองการศึกษา
ภายนอก

1.เด็กทุกคนได๎เรียนรู๎ภาษา
อังกฤษหรือภาษาตํางประเทศ
2.เด็กทุกคนได๎ฝึกพูดภาษา
ตํางประเทศและมีทักษะ
วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน
ได๎

หน้า ๑๒๑

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
5,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
5,000
ทต.บางเลน

31 โครงการเรียนรู๎หอ
ศิลปินแหํงชาติ

เพื่อให๎เด็กเรียนรู๎วัฒนธรรม ประเพณี
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
พฤติกรรม รู๎จักชือ่ ชนิดและประเภทของ เด็กเล็ก และเทศบาล
ดนตรีไทย และประวัติศิลปิน
ตาบลบางเลน

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู๎บริหาร
บุคลากรและพนักงาน
ทางการศึกษา
33 โครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ผู๎บริหาร บุคลากรและ
พนักงานผู๎ปฏิบัตหิ น๎าที่
ด๎านการศึกษา

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

เพื่อให๎คณะกรรมการมีสํวนรํวมในการ
กาหนดแนวทางการศึกษา

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

34 โครงการตกแตํงและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน
(หลังใหมํ)

1.เพื่อตกแตํงและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเลน (หลังใหมํ)
เทศบาลตาบลบางเลน
ให๎สวยงาม นําอยูํ
(หลังใหมํ)
2. เพื่อสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ที่ดี มี
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมนําอยูํนําเรียน

500,000
ทต.บางเลน

500,000
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

300,000
ทต.บางเลน

500,000
ทต.บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
เด็กเล็ก เจ๎าหน๎าที่ และ
ประชาชนได๎เรียนรู๎ถึง
ศิลปินแหํงชาติ
ผู๎ปฏิบัติงานมีทักษะ
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ ๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็ก เจ๎าหน๎าที่ และ กองการศึกษา
ประชาชนได๎รู๎และเข๎าใจ
ถึงศิลปินแหํงชาติ
ผู๎ปฏิบัติงานสามารถใช๎
ความรู๎มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพด๎าน
การศึกษา
จัดการประชุมเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บางเลน

กองการศึกษา

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
กองการศึกษา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน เข๎า
รํวมประชุมครบองค์
ประชุม โดยจัดประชุม
อยํางน๎อยปีละ ๔ ครั้ง
ร๎อยละ 80 ของศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กมี
ได๎รับการตกแตํงและ
สภาพแวดล๎อมบรรยากาศ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎ดีขึ้น
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎

หน้า ๑๒๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

35 โครงการสารวจข๎อมูลเด็ก
เล็กกํอนให๎เข๎ารับการดูแล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
36 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา

เพื่อสารวจข๎อมูล ที่จาเป็นในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน

37 โครงการสร๎างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
38 โครงการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา

เพื่อสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แกํครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา

เพื่อให๎คณะกรรมการมีสํวนรํวม
ในการกาหนดแนวทางการศึกษา

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กที่มีอายุจะครบ
เกณฑ์การเข๎ารับการดูแล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บางเลน
แผนพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลตาบล
บางเลน
คณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
5,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
5,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๘๐ ของจานวน
เด็กเล็กได๎จัดเก็บเป็น
ข๎อมูลเบื้องต๎นในการ
บริหารจัดการ
มีแผนพัฒนาการและ
พัฒนาหลักสูตรศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการการศึกษา
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 8๐ ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
คุณธรรมและจริยธรรม
จานวนคณะกรรมการ
การศึกษาเข๎ารํวม
ประชุมครบองค์ประชุม
โดยจัดประชุมในห๎วง
ปีงบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีฐานข๎อมูลไว๎สาหรับการ
บริหารจัดการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

มีแผนพัฒนาการศึกษา
กองการศึกษา
และมีแผนพัฒนาหลักสูตร

ครูและบุคลากรทางการ
กองการศึกษา
ศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
กองการศึกษามีการมีการ กองการศึกษา
พัฒนาการดาเนินการ

หน้า ๑๒๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

39 โครงการอบรบให๎ความรู๎
สาหรับผู๎ปกครองหลัง
การศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)

40 โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบถึง
แนวทางในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นของบุตรหลานในอนาคตและ
สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ปฐมวัย
2. เพื่อเป็นการสร๎างความ
ภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนรู๎
และจบการศึกษาในระดับปฐมวัย
3. เพื่อให๎เด็กทุกคน ผู๎ปกครอง ครู
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันแสดง
ความรัก ความผูกพัน ความยินดีใน
ความสาเร็จการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน สํงเสริม
การทางานอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแล
เด็ก ชุมชนและบุคลากรที่
เกี่ยวข๎องจานวน
50 คน

ครูและเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร๎อยละ 80 ของ
1. ผู๎ปกครองได๎ทราบแนวทาง
ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวม ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ประชุมผู๎ปกครอง ของบุตรหลานในอนาคตและ
สิ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กปฐมวัย
2.เด็กปฐมวัยเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองในการ
เรียนรูแ๎ ละจบการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
3. เพิ่มพูนความรัก ความ
ผูกพัน ระหวํางครูกับศิษย์
ผู๎ปกครอง คณะผู๎บริหารและ
สถานศึกษา
ร๎อยละ ๗๐ ของครู บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร
สามารถบริหาร
การเรียนการสอน
จัดการเรียนการ
สอนอยํางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ

หน้า ๑๒๔

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

41 โครงการ
กํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน (หลัง
ใหมํ)

42 คําจ๎างออกแบบ
โครงการ
กํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน
(หลังใหมํ)
รวม 39 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นคําใช๎จาํ ยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในการกํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน (หลังใหมํ)
- เพื่อเป็นคําใช๎จาํ ยในการกํอสร๎าง
อาคารสถานที่หอ๎ งเรียนรู๎ ห๎อง
อเนกประสงค์ตํางๆ ในการเรียนรู๎
สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือ่ ให๎
เหมาะกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างออกแบบโครงการ
กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหมํ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อกํอสร๎างอาคาร
เรียน จานวน 1 หลัง

๒๕๖๖
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
(บาท)
(บาท)
10,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
บางเลน (หลังใหมํ) ที่
ได๎รับการรองรับ
สถานที่และห๎องเรียน
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบาง
เลน (หลังใหมํ) จานวน
1 หลัง

กองการศึกษา

ดาเนินการออกแบบ
โครงการกํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลัง
ใหมํ)

-

450,000
ทต.บางเลน

-

-

-

ได๎แบบโครงการ
กํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลัง
ใหมํ)

แบบโครงการกํอสร๎าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหมํ)

กองการศึกษา

-

3,304,000

13,844,000

2,554,000

2,554,000

3,275,000

-

-

-

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๒๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น)
ที่

โครงการ

43 โครงการอบรมสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุรํวม
ประเพณีวันสงกรานต์

44 โครงการสืบสาน
ประเพณี วันลอย
กระทง

45 โครงการฝึกอบรม
ธรรมะ

วัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
จัดให๎มีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปี
ใหมํของไทยตามประเพณีนิยม
ทาบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
ตําง ๆ เพื่ออนุรกั ษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
เพื่อสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง จัดให๎มีการเฉลิมฉลอง
แขํงขันการประดิษฐ์กระทงเข๎า
ประกวด และการละเลํนตําง ๆ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะ
ในการขัดเกลาจิตใจ ใช๎เป็นหลัก
ในการดาเนินชีวิต

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๖
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน-

๒๕70
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน-

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร๎อยละ ๗๕
ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการได๎รับความ
พึงพอใจ

ประชาชนได๎รับความ
สนุกสนาน รื่นเริง
เป็นการเฉลิมฉลอง
วันขึ้นปีใหมํของไทย

กองการศึกษา

1,000,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕
รํวมสืบสานประเพณี
ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ดัง้ เดิมให๎สืบทอด
โครงการเข๎ารํวมสืบ ตํอไป
สานประเพณี

กองการศึกษา

100,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๘๐ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
สามารถใช๎หลักของ
พุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาจิตใจ

กองการศึกษา

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการได๎รับความ
พึงพอใจและมี
หลักธรรมในการขัด
เกลาจิตใจเพื่อใช๎ใน
การดาเนินชีวิตได๎

หน้า ๑๒๖

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น)
ที่

โครงการ

46 โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

47 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สืบสานวัฒนธรรมวัน
เข๎าพรรษา

48 โครงการสํงเสริม
สัปดาห์พุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ในการอนุรกั ษ์ภูมปิ ัญญา
ท๎องถิ่นที่ปรากฏในพื้นที่ตาบล
บางเลน เพื่อให๎เยาวชน คนรุํน
หลัง ได๎สืบทอดตํอไป
เพื่อปลูกฝังจิตสานักเด็ก เยาวชน
ประชาชน พนักงาน ผู๎บริหาร
ให๎ตั้งจิตปณิธานแหํงความดี
ที่จะ ลด ละ เลิก อบายมุขและ
สิ่งที่ไมํดีตํางๆ เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาแดํองค์สัมมาสัมพุทธเจ๎า
เพื่อเสริมสร๎าง ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และสืบสานและราลึก
ถึงความสาคัญของพุทธศาสนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ผู๎บริหาร พุทธศาสนิกชน
และพนักงานได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข๎าพรรษา
คณะผู๎บริหาร พนักงาน
ลูกจ๎าง บุคลากรในสังกัด
และพุทธศาสนิกชน
ประชาชน เด็ก เยาวชน
ในเขตพื้นที่ เข๎ารํวมกิจกรรม
ไมํน๎อยกวํา 100 คน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน-

๒๕70
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน-

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ ๗๐ ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจ

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการ
สนใจ และอนุรักษ์สืบทอด

100,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 75 ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
โครงการที่ได๎รับ
ความพึงพอใจ

10,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๘๐ ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมสามารถ
ใช๎หลักของพุทธ
ศาสนาเพื่อ
พัฒนาจิตใจ

เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
พนักงาน ผู๎บริหาร เกิดแรง
บันดาลใจในการ ลด ละ เลิก
อบายมุขและสิ่งที่ไมํดีตํางๆ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแดํ
องค์สัมมาสัมพุทธเจ๎า
บุคลากรในสังกัด และ
กองการศึกษา
พุทธศาสนิกชนได๎รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และได๎มีสํวนรํวมในการสืบ
สานราลึกถึงความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

หน้า ๑๒๗

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น)
ที่

โครงการ

49 โครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนาวัน
มาฆบูชา

50 โครงการปลูกจิตสานึก
สํงเสริมวัน
อาสาฬหบูชา

วัตถุประสงค์

๒๕๖๖
(บาท)
3,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000
3,000
3,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
3,000
ทต.บางเลน

จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 80 คน

3,000
ทต.บางเลน

3,000
ทต.บางเลน

3,000
ทต.บางเลน

3,000
ทต.บางเลน

3,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 75 ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
โครงการที่ได๎รับ
ความพึงพอใจ

สํงเสริมการให๎การมี
สํวนรํวมของประชาชน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

100 % ของ
การใช๎
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสํงเสริมรณรงค์ให๎เด็ก
จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํ
เยาวชน ประชาชน และผู๎เข๎ารํวม น๎อยกวํา 80 คน
กิจกรรมได๎ทานุบารุงศาสนาและ
ตระหนักถึงความสาคัญของวัน
มาฆบูชา

เพื่อสํงเสริมปลูกจิตสานึกให๎ เด็ก
เยาวชน ประชาชน ผู๎บริหาร
ผู๎นาชุมชน ข๎าราชการ และ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎เข๎าวัด
ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมบาเพ็ญและ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
51 โครงการสํงเสริมความ เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมความรัก
รัก สถาบันชาติ ศาสนา ในสถาบันชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเครือขําย กองการศึกษา
ทุกภาคสํวน ได๎รํวมกันศึกษา
หลักธรรมและปฏิบัติถวาย
เป็นพุทธบูชา และสามารถ
นามาปรับใช๎ในชีวิต
ประจาวันได๎
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีจิตสานึก กองการศึกษา
ตนที่จะปฏิบัตธิ รรมบาเพ็ญ
และนาหลักสัจธรรมไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมได๎รับการตอบสนอง กองการศึกษา
จากคนในพื้นที่

หน้า ๑๒๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 โครงการแขํงขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี
และต๎านภัยยาเสพติด

เพื่อสนับสนุนให๎ประชาชน
บุคลากรภายในองค์กรและ
ระหวํางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์และหํางไกลยาเสพติด

ประชาชน บุคลากรภายใน
องค์กรและระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
จานวน 8 แหํง

53 โครงการสันนิบาต
เทศบาล

- เพื่อสร๎างความสามัคคี ความ
เป็นหนึ่งเดียวให๎เกิดขึ้นใน หมูํ
คณะ

54 โครงการกีฬามวลชน

- เพื่อสํงเสริมและชํวยกระตุ๎นให๎
มีพลังในการเรียนหรือการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเป็นการสร๎างความสามัคคี
ความมีน้าใจและสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดภี ายในองค์กร
และในชุมชน

ประชาชน ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง ผู๎นา
ชุมชนตาบลบางเลน
ที่เข๎ารํวมโครงการ
จานวน 80 คน
ประชาชน ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง ผู๎นา
ชุมชนตาบลบางเลน ที่เข๎า
รํวมโครงการไมํน๎อยกวํา
100 คน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕70
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

150,000
ทต.บางเลน

150,000
ทต.บางเลน

150,000
ทต.บางเลน

150,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

- เกิดความสามัคคี ความมีน้าใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ดภี ายในองค์กรและ
ระหวํางองค์กร
- รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
หํางไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

150,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

กอง
การศึกษา

200,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

- เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันเกิดในหมูํคณะ
- กํอให๎เกิดความรัก ความเสียสละ
ความรับผิดชอบตํอการพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนให๎เจริญก๎าวหน๎ามากขึ้น
- ได๎รับความสามัคคี ความมีน้าใจ
และสร๎างความสัมพันธ์

หน้า ๑๒๙

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ที่

โครงการ

55 โครงการสํงเสริมรํวม
แขํงขันกีฬามวลชน
เฉลิมพระเกียรติต๎าน
ยาเสพติดและกีฬา
ท๎องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี
รวม 13 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร๎างความสามัคคี ความ
มีน้าใจ และสร๎างความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กรและระหวําง
องค์กร
- เพื่อสนับสนุนเวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์และหํางไกลยาเสพ
ติดและมีสุขภาพแข็งแรง
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน ผู๎บริหาร และ
พนักงานมีสํวนรํวมกิจกรรม
ไมํน๎อยกวํา 50 คน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

๒๕๖๖
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๗
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

2,346,000

2,346,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

2,346,000

2,346,000

๒๕70
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

2,346,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดความสามัคคี ความมี
น้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กรและระหวําง
องค์กร
- รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หาํ งไกลยาเสพติด
มีสุขภาพแข็งแรง
-

หน้า ๑๓๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗ ๒๕๖๘
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

1

โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ถนนซอยวัดสะแก

เพื่ออานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนที่สัญจร
ไป-มา

พื้นผิวถนนซอยวัดสะแก
สะดวกตํอการสัญจร
ไป-มา

2

โครงการยกถนนทาง
หมูํบ๎านชนาพรเพลส

เพื่ออานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนที่สัญจร
ไป-มา

ถนนทาง หมูํบ๎านชนาพร
เพลส สะดวกตํอการ
สัญจร ไป-มา

1,200,000

-

-

-

-

3

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. ซออยบางเลน
14/1

เพื่ออานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนที่สัญจร
ไป-มา

ถนน คสล. ซออยบางเลน
14/1 สะดวกตํอการ
สัญจรไป - มา

500,000

-

-

-

-

4

โครงการจ๎างเหมา
ซํอมแซมสะพานทางเดิน
เท๎าคลองบางมะซาง

เพื่อแก๎ไขความชารุดเสียหาย ทางเดินเท๎าริมคลองบาง
ของสะพานทางเดินเท๎าให๎
มะซาง สามารถใช๎งานได๎
กลับสูํสภาพเดิม
อยํางปกติ

500,000

-

-

-

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มา
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้นผิวถนนซอย
วัดสะแกได๎รับ
การปรับปรุง

ประชาชนในพื้นที่
สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่
สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่
สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่
สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
ชุมชน

กองชําง

แผนพัฒนา
ชุมชน

กองชําง

แผนพัฒนา
ชุมชน

กองชําง

แผนพัฒนา
ชุมชน

กองชําง

ถนนทางหมูํบ๎าน
ชนาพรเพลส
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ได๎กํอสร๎างถนน
คสล. ซออยบาง
เลน 14/1
ทางเดินเท๎าริม
คลองบางมะซาง
ได๎รับการ
ซํอมแซม

หน้า ๑๓๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการกํอสร๎าง
ศาลาที่พักผู๎โดยสาร
บริเวณหน๎าเซเวํนฯ
หมูํที่ 3

-เพื่ออานวยความสะดวกให๎กบั
ประชาชนที่มารอรถโดยสาร
ประจาทาง

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณปากซอยวัด
สวนแก๎ว

เพื่ออานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให๎กับประชาชนที่
สัญจรไป-มา

6

รวม 6 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ดาเนินการกํอสร๎าง
ศาลาที่พักผู๎โดยสาร
บริเวณหน๎าเซเวํนฯ

๒๕๖๖
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
(บาท)
(บาท)
500,000
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หมูํที่ 3
ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณปาก
ซอยวัดสวนแก๎ว

-

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

-

-

500,000

-

-

2,700,000

500,000

500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่มา
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได๎กํอสร๎าศาลาที่
พักผู๎โดยสาร
บริเวณหน๎าเซ
เวํนฯ หมูํที่ 3

-ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ปอดภัยในการขอ
รถโดยสารประจา
ทาง
ประชาชนในพื้นที่
สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
ชุมชน

กองชําง

แผนพัฒนา
ชุมชน

กองชําง

-

-

-

สัญญาณไฟ
จราจรบริเวณ
ปากซอยวัดสวน
แก๎ว ได๎รับการ
ติดตั้ง
-

หน้า ๑๓๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎สาหรับการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาจังหวัดสูํเมืองที่นําอยูํ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นต๎นแบบเมืองแหํงอนาคตของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้าหลัก
และระบบปูองกันน้า
ทํวมพื้นที่ชุมชนบาง
เลน อาเภอบางใหญํ
จังหวัดนนทบุรี

- เพื่อพัฒนาระบบระบายน้า
และระบบปูองกันน้าทํวมใน
เขตพื้นที่ชุมชนบางเลน อาเภอ
บางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

ระบบระบายน้าหลักและ
ระบบปูองกันน้าทํวม พื้นที่
ชุมชนบางเลน อาเภอบาง
ใหญํ จังหวัดนนทบุรี

-

-

รวม 1 โครงการ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๖
(ล้านบาท)
150.00

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖9
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
150.00
150.00
150.00

๒๕70
(ล้านบาท)
150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ประสาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบระบายน้า
และระบบ
ปูองกันน้าทํวม
สามารถจัดการ
น๎พทํวมในเขต
พื้นที่ได๎

ชุมชนบางเลน อาเภอบาง
ใหญํ จังหวัดนนทบุรี มี
ระบบระบายน้าและระบบ
ปูองกันน้าทํวมดีขึ้น

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

หน้า ๑๓๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๓๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง

รถบรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก
น้าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ใช๎
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง

รถสามล๎อ แบบ เพื่อใช๎ในงานปูองกัน
อัคคีภัยในพื้นที่คับแคบ
มี เครื่องยนต์
(แบบซาเล๎ง)
พร๎อมติดตั้ง ถัง
บรรทุกน้า
ดับเพลิง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกน้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ มี
รายละเอียดดังนี้ เป็นรถบรรทุก ชนิด 6 ล๎อ
ใช๎เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบาย
ความร๎อนด๎วยน้า สามารถบรรจุน้าได๎ไมํ
น๎อยกวํา 6,000 ลิตร เครื่องสูบน้าเป็นแรง
เหวี่ยงหนีศูนย์ ปั๊มสูบน้าทาด๎วยเหล็กหลํอ
ระบบทํอน้า แทํนปืนฉีดน้า/ชุดหัวฉีดน้า
เป็นราคาพร๎อมอุปกรณ์ มีระบบไฟสัญญาณ
ตําง ๆ ตามกรมขนสํงกาหนดและตามความ
จาเป็นในการปฏิบัติงาน พร๎อมติดตั้ง
สัญญานไฟฉุกเฉินและเครื่องสัญญานไซเรน
พร๎อมอุปกรณ์ในการดับเพลิง สามารถ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ทันที
รถสามล๎อแบบมีเครื่องยนต์ (แบบซาเล๎ง)
จานวน 1 คัน
1. ติดตั้งถังบรรทุกน้าแบบสแตนเลส ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 250 ลิตร
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 2 นิ้ว 4
จังหวะ มีข๎อตํอทางออกแบบสวมเร็ว ขนาด
2.5 นิ้ว ทาด๎วย ทองเหลือง

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๑๓๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

3

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์อื่น

ประเภท
ตู๎คอนเทน
เนอร์

วัตถุประสงค์
จัดซื้อตู๎คอนเทน
เนอร์ ขนาดความ
กว๎างไมํน๎อย กวํา 3
เมตร x ยาวไมํ น๎อย
กวํา 6 เมตร เพื่อใช๎
เป็นศูนย์ปูองกัน
และ บรรเทาสา
ธารณภัย ใช๎เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ และ
เป็นศูนย์ปฏิบัติ
หน๎าที่ของงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู๎คอนเทนเนอร์ ขนาด ความกว๎างไมํน๎อยกวํา 3
เมตร x ยาว ไมํน๎อยกวํา 6 เมตร จานวน 2 ตู๎
รายละเอียดตํอ 1 ตู๎ มีดังนี้
- ผนังและเพดานด๎านในบุกระเบื้องฉาบเรียบ
- ทาสีใหมํภายนอกและภายใน
- ปูพื้นด๎วยกระเบื้องยาง
- ประตูบานสวิงสาเร็จรูปด๎านหน๎า-ด๎านหลังแบบ
กระจก
- หน๎าตํางบานเลื่อนด๎านหน๎า 1 ชุด
- พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
-ติดตั้งระบบไฟฟูาและแสงสวําง
- ติดตั้งแอร์แบบติดผนังขนาด 18,000 BTU ตู๎
ละ 1 เครื่อง
- คําขนสํงขนสํง
- คํารถเครน

2566
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๑๓๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

4

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง

รถจักรยานย
นต์ตรวจ
การณ์

5

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ

เครื่องรับ-สํง
วิทยุ

1. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การ ปฏิบัติหน๎าที่
2. เพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็วในการตรวจการณ์
และระงับเหตุ
3.เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให๎กับ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อใช๎เป็นแมํขํายในการ
ติดตํอสื่อสารระหวําง
ปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
รถจักรยานยนต์แบบ ออโตเมตริก จานวน
1 คัน
1. เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว
2.ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อย 149 ซีซี
3. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด๎านหน๎าและ
ด๎านท๎ายรถ
4. ติดตั้งกลํองเก็บของด๎านท๎ายรถ
เครื่องรับ-สํงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจาที่ ขนาด 10 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง

2566
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

56,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2570
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้า ๑๓๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

3. แผนงานการศึกษา

เพื่อสาหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็ก จัดซื้อพัดลมติดตั้งผนัง จานวน
เล็ก
10 ตัวๆ 2,000 บาท

2566
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

โพเดียม

เพื่อใช๎ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกองการศึกษา

จัดซื้อโพเดียม จานวน 2 ตัวๆ
ละ 4,000 บาท

8,000
ทต.บางเลน

8,000
ทต.บางเลน

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เก๎าอี้เบาะนวม

เพื่อใช๎ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกองการศึกษา

-

แผนงาน
การศึกษา
10 แผนงาน
การศึกษา
11 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน

225,000
ทต.บางเลน
-

12 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช๎ติดตั้งในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โต๏ะขาว
เพื่อใช๎ในกิจกรรมทั่งภายใน
เอนกประสงค์
และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โต๏ะหมูํบูชา
เพื่อใช๎สาหรับกิจกรรมทางศาสนา
หรือประกอบกิจกรรมภายใน
อาคารและภายนอกอาคารสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเก๎าอี้เหล็กเบาะนวม
จานวน 50 ตัวๆ ละ 2,000
บาท
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท
จัดซื้อโต๏ะขาวเอนกประสงค์
จานวน 10 ตัว
จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จานวน 1
ชุดๆ 8,400 บาท

13 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เครื่องสแกน
นิ้วมือ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6

แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

พัดลมติดผนัง

7

แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

8

แผนงาน
การศึกษา

9

วัตถุประสงค์

เพื่อใช๎สาหรับการมาปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

จัดซื้อโต๏ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 10 ตัวๆ ละ
2,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้ว จานวน 1
เครื่องๆ 9,900 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

-

กอง
การศึกษา

100,000
ทต.บางเลน

100,000
ทต.บางเลน

-

-

กอง
การศึกษา

225,000
ทต.บางเลน
20,000
ทต.บางเลน
8,400
ทต.บางเลน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

-

20,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน

-

กอง
การศึกษา

9,900
ทต.บางเลน

9,900
ทต.บางเลน

-

-

-

กอง
การศึกษา

8,400
ทต.บางเลน

กอง
การศึกษา

หน้า ๑๓๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

3. แผนงานการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

14 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

15 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

16 แผนงาน
การศึกษา
17 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน

18 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน

19 แผนงาน
การศึกษา
20 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน

ประเภท
พัดลมไอน้า

วัตถุประสงค์

เพื่อใช๎สาหรับกิจกรรมภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครื่องสัญญาณไฟ เพื่อใช๎สาหรับติดตั้งเครื่อง
กรณีเกิดเหตุเพลิง เตือนภายในฉุกเฉินภายใน
ไหม๎
อาคารและภายนอกอาคาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเผื่อ
กรณีเกิดเหตุไฟไหม๎
โต๏ะประชุมใหญํ เพื่อใช๎รองรับการประชุมของ
พร๎อมเก๎าอี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โต๏ะพร๎อมเก๎าอี้
เพื่อใช๎ปฏิบัติงานในศูนย์
สานักงาน
พัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา
โต๏ะชุดห๎อง
เพื่อใช๎ปฏิบัติงานในศูนย์
ประชุมเล็กพร๎อม พัฒนาเด็กเล็ก
เก๎าอี้
โต๏ะอาหารพร๎อม เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เก๎าอี้สาหรับเด็ก เล็กเทศบาลตาบลบางเลน
โซฟาพลาสติก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
สาหรับเด็ก
เล็ก

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2566
(บาท)
19,500
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19,500
19,500
19,500
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

2570
(บาท)
19,500
ทต.บางเลน

เครื่องสัญญาณไฟกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม๎ จานวน 3 จุดๆ ละ 10,000
บาท

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

-

-

-

กอง
การศึกษา

จัดซื้อโต๏ะประชุมใหญํพร๎อมเก๎าอี้
จานวน 1 ชุดๆ ละ 50,000 บาท
จัดซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอี้สานักงาน จานวน
3 ชุดๆ ละ 10,000 บาท

50,000
ทต.บางเลน
30,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน
30,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

-

-

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

จัดซื้อโต๏ะชุดห๎องเล็กประชุมเล็กพร๎อม
เก๎าอี้ 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

-

-

กอง
การศึกษา

จัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้สาหรับเด็ก
จานวน 10 ชุดๆ 4,000 บาท
จัดซื้อโซฟาสาหรับเด็ก จานวน 3 ชุดๆ
6,000 บาท

40,000
ทต.บางเลน
18,000
ทต.บางเลน

40,000
ทต.บางเลน
18,000
ทต.บางเลน

40,000
ทต.บางเลน
18,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อพัดลมไอน้า จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 6,500 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

หน้า ๑๓๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

3. แผนงานการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

21 แผนงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา โฆษณาและ
เผยแพรํ
22 แผนงาน ครุภัณฑ์ไฟฟูา
การศึกษา และวิทยุ
23 แผนงาน ครุภัณฑ์งาน
การศึกษา บ๎านงานครัว

โทรทัศน์ แอล อีดี
(LED TV)

เพื่อใช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

ลาโพงเคลื่อนที่
พร๎อมไมล์
ถังต๎มน้าร๎อนไฟฟูา
สแตนเลส

24 แผนงาน ครุภัณฑ์งาน
การศึกษา บ๎านงานครัว

ภาชนะคว่าจาน
ช๎อน แก๎ว ฯลฯ
แบบมีล๎อสแตนเลส

25 แผนงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา การแพทย์

รถเข็นอาหาร

26 แผนงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา การแพทย์

เตียงนอนเด็ก
สาหรับห๎อง
พยาบาล

เพื่อรองรับกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใช๎รองรับและใช๎ในกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา
เพื่อใช๎สาหรับรองรับภาชนะคว่า
จาน ช๎อน แก๎ว ฯลฯ แบบชนิดมี
ล๎อหมุนเพื่อเข็นลากไปฆําเชื้อที่
แดดและเก็บได๎
เพื่อใช๎สาหรับรองรับภาชนะ
ขนสํงอาหารที่วางถาดอาหาร
ให๎กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับรองรับห๎อง
พยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED
TV) ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท
จัดซื้อลาโพงเคลื่อนที่ จานวน 1
ชุดๆ ละ 20,000 บาท
จัดซื้อถังต๎มน้าร๎อนไฟฟูาสแตน
เลส จานวน 1 เครื่องๆ ละ
20,000 บาท
จัดซื้อภาชนะคว่าจาน ช๎อน แก๎ว
ฯลฯ แบบมีล๎อสแตนเลส จานวน
1 อัน ๆ ละ 70,000 บาท

2566
(บาท)
15,000
ทต.บางเลน
-

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
ทต.บางเลน

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

20,000
ทต.บางเลน
20,000
ทต.บางเลน

20,000
ทต.บางเลน
20,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

-

70,000
ทต.บางเลน

-

-

-

กอง
การศึกษา

จัดซื้อรถเข็นอาหาร จานวน 1
คันๆ 9,300 บาท

-

9,300
ทต.บางเลน

9,300
ทต.บางเลน

-

-

กอง
การศึกษา

จัดซื้อเตียงนอนเด็กสาหรับห๎อง
พยาบาล จานวน 2 เตียง ๆ ละ
5,000 บาท

-

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

-

-

กอง
การศึกษา

-

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

หน้า ๑๔๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

3. แผนงานการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2566
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

2569
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

2570
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

27 แผนงาน ครุภัณฑ์อื่น
การศึกษา

กล๎องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง
พร๎อมติดตั้ง

เพื่อใช๎รักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็ก

จัดซื้อกล๎องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข๎องพร๎อมติดตั้ง จานวน 5 ตัวๆ
ละ 20,000 บาท

28 แผนงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา การศึกษา

โต๏ะเก๎าอี้นักเรียน

จัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้นักเรียน จานวน 40
ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

-

120,000
ทต.บางเลน

120,000
ทต.บางเลน

120,000
ทต.บางเลน

120,000
ทต.บางเลน

กอง
การศึกษา

29 แผนงาน
การศึกษา
30 แผนงาน
การศึกษา
31 แผนงาน
การศึกษา
32 แผนงาน
การศึกษา
33 แผนงาน
การศึกษา

คอมพิวเตอร์สานักงาน

เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อใช๎สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน
10 เครื่อง 17,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 10
เครื่องๆ 2,500 บาท
จัดซื้อชุดโปรแกรมสานักงาน จานวน
10 ชุดๆ ละ 12,000 บาท
จัดซื้อชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส
จานวน 10 ชุดๆ ละ 700 บาท
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน
10 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

-

170,000
ทต.บางเลน
25,000
ทต.บางเลน
120,000
ทต.บางเลน
7,000
ทต.บางเลน
38,000
ทต.บางเลน

170,000
ทต.บางเลน
25,000
ทต.บางเลน
120,000
ทต.บางเลน
7,000
ทต.บางเลน
38,000
ทต.บางเลน

170,000
ทต.บางเลน
25,000
ทต.บางเลน
120,000
ทต.บางเลน
7,000
ทต.บางเลน
38,000
ทต.บางเลน

-

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด
800VA (480 watts)
ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน
ชุดโปรแกรมปูองกัน
ไวรัส
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

-

กอง
การศึกษา

หน้า ๑๔๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

34

แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์
เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
Multifunction แบบ กองการศึกษาและศูนย์พัฒนา
ฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถัง เด็กเล็ก
หมึกแบบพิมพ์ (Ink
tank printer)

35

เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

รถบรรทุกมูลฝอย
แบบคอนเทนเนอร์

จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 8
ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช๎ในการ
จัดเก็บมูลฝอยในจุดที่มี
ปริมาณมูลฝอยเป็นจานวน
มาก เชํน ตามตลาด วัด
สานักงานใหญํ ฯลฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
แบบพิมพ์ (Ink tank
printer) จานวน 2
เครื่องๆ 7,500 บาท
รถบรรทุกมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ ชนิด 6
ล๎อ จานวน 1 คัน

2566
(บาท)
15,000
ทต.บางเลน

-

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
15,000
ทต.บางเลน

3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๑๔๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

36

เคหะและ
ชุมชน

37

เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
กํอสร๎าง

ถังจัดเก็บมูลฝอย
แบบคอนเทน
เนอร์

ครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว

เครื่องตัดหญ๎า
แบบรถเข็น

จัดซื้อถังจัดเก็บมูลฝอยแบบคอน
เทนเนอร์ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา
8 ลบ.เมตร เพื่อใช๎ในการจัดเก็บ
มูลฝอยในจุดที่ปริมาณมูลฝอยเป็น
จานวนมาก เชํน ตลาด วัด
สานักงานใหญํ หมูํบ๎านจัดสรร
(สาหรับใสํต๎นไม๎ กิ่งไม๎ เศษวัสดุ
กํอสร๎าง หรือมูลฝอยชิ้นใหญํ)
เพื่อใช๎ตัดหญ๎า ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยดาเนินการในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ถังจัดเก็บมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 8
ลบ.ม. จานวน 5 ถัง

เครื่องตัดหญ๎าแบบ
รถเข็นเครื่องยนต์
เบนซินขนาดใบมีดไมํ
น๎อยกวํา 19 นิ้ว
จานวน 3 เครื่อง

2566
(บาท)
1,75๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

41,700
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
1,75๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๑๔๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

38

เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์
กํอสร๎าง

ประเภท

วัตถุประสงค์

รถขยะแบบอัด
ท๎าย

๑.เพื่อใช๎ในการเก็บขนขยะซึ่งมี
คุณสมบัติในการบีบอัดขยะให๎แนํน
สามารถใช๎เก็บขนได๎ในปริมาณมาก
๒.เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะในพื้นที่
๓.รถเก็บขนขยะที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน
มีสภาพเกํา เนื่องจากอายุการใช๎งาน
ทาให๎มีการซํอมบารุงบํอย ไมํ
พอเพียงในการใช๎งาน
4.บ๎านเรือนหรือชุมชนตํางๆในเขต
เทศบาลตาบลบางเลนมีการตํอเติม
บ๎าน(เนื่องจากที่ดินในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนมีราคาสูง) แล๎วนา
รถยนต์มาจอดหน๎าบ๎านทาให๎
จาเป็นต๎องมีการปรับเปลี่ยนใช๎รถ
เก็บมูลฝอยที่มีขนาดเล็กและเพิ่ม
จานวนรถจัดเก็บมูลฝอยเพิ่มขึ้น
ให๎เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
รถขยะแบบอัดท๎าย
ปริมาณความจุไมํ
น๎อยกวํา ๑๐ ลบ.ม.
จานวน 2 คันตํอปี

2566
(บาท)
4,8๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,8๐๐,๐๐๐ 4,8๐๐,๐๐๐ 4,8๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

2570
(บาท)
4,8๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๑๔๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

6. แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

39

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

รถพยาบาล
ฉุกเฉินพร๎อม
อุปกรณ์
ชํวยชีวิต(ชนิด
รถตู๎)

วัตถุประสงค์
เพื่อใช๎ในการออกปฏิบัติการชํวยชีวิต
กํอนถึงโรงพยาบาลในผู๎ปุวยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม
และรับ-สํงผู๎ปุวยในภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินโดยผู๎ปฏิบัติงานไมํสุํมเสี่ยง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
รถพยาบาลฉุกเฉินพร๎อม
อุปกรณ์ชํวยชีวิต
(ชนิดรถตู๎) 4 ล๎อ จานวน
1 คัน

2566
(บาท)
2,500,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า ๑๔๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๔๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอานาจและหน๎าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง
โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วํา ด๎ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ ก๎ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖1 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องสอดคล๎ องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กร
ปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาต าบล แผนพั ฒ นาหมูํ บ๎ า นหรื อ แผนชุ ม ชน
อัน มีลั กษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต๎องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ขึ้ น ตามกระบวนการพิ จ ารณาจากประชาคมท๎ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด รํ ว มกั บ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารสํวนจั งหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด ผู๎แทน
องค์ กรปกครองสํ ว นท๎ องถิ่น ในเขตจั งหวัด รํ ว มกั นจัด ทา ทบทวน หรือ เปลี่ ยนแปลงยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาของ
องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น เกิ ด
ประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผล โดยน ายุ ทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็น
แนวทางในการจั ดทาแผนพัฒ นาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพื่อให๎ส ามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะนาไปสู๎การจัดทางบประมาณ
ที่มีป ระสิ ทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุ ดตํอ
ประชาชนในท๎องถิ่น
ดัง นั้ น องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น จึ ง ต๎อ งก าหนดยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
สํ ว นท๎ อ งถิ่ น ให๎ ส อดคล๎ องยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ กรปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่ น ในเขตจัง หวัด เพื่ อน าไปสูํ ก าร
บู ร ณาการรํ ว มกั น ให๎ เ กิด ความสอดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวัด สามารถเชื่ อ มโยงไปสูํ แ ผนพั ฒ นากลุํ ม จั ง หวั ด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.0
และในการจั ดทาแผนพัฒ นาท๎อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) จะต๎ องมีก ารติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖1
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องดาเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวั นที่
ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒570) ดังนี้

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๔๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด๎วย
1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด๎วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎ เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด๎วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ
5 คะแนน
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๔๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖5
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้า ลักษณะของไม๎/
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูล
เกี่ยวกับจานวนประชากร และชํวงอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์
(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การ
คมนาคมขนสํง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คะแนนเต็ม
๒๐
(๓)

คะแนนที่ได้

(๒)

(๒)
(๒)
หน้า ๑๔๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
(๒)
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การ
(๒)
นับถือศาสนาประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่น ๆ
(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้า ปุาไม๎
(๒)
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
(๒)
ท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
(๓)
การดาเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎
กระบวนการรํวมคิด รํวมทา รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ
รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
(๕)
สอดคล๎องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ
Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓)
และการบังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา
(๓)
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เป็นต๎น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎
(๓)
ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุํมตําง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้า ๑๕๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตํางๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
การประดิษฐ์ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผล
ตํอการดาเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ
Thailand ๔.๐
สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยําง
ชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องทา
ตามอานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่จะนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๓)
(๓)

๖๐
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๕)

(๕)

หน้า ๑๕๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎อง
(๕)
และสนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสูํผลสาเร็จ
ทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นาไปสูํการทาโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลําว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รวมคะแนน

๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
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(๕)

(๕)

(๕)

100

หน้า ๑๕๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖1 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องดาเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒570) ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหํงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
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คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

หน้า ๑๕๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

๓. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการ
พัฒนาอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตําง ๆ เพื่อนามาใช๎วัดผล
ในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจานวนโครงการ
กิจกรรม งานตําง ๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวําเป็นไป
ตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจานวนที่ดาเนินการ
จริงตามที่ได๎กาหนดไว๎เทําไร จานวนที่ไมํสามารถ
ดาเนินการได๎มีจานวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท๎องถิ่นตามอานาจหน๎าที่ที่ได๎กาหนดไว๎
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนาเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคํา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอานาจหน๎าที่หรือไมํ
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์
การดาเนินการตําง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง
คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาดาเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือ
หนํวยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
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คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได้

๑๐

๑๐

หน้า ๑๕๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง

๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔)
ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการนาไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจัง
ใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎
ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัย
อยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การ
บริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ทาน๎อย ได๎
มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์
ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการ
ขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิต
สินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎กาเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวน
ใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไป
ด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
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คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้

(๕)

(๕)

หน้า ๑๕๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา
๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือรํวมดาเนินการ เป็น
โครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนา
แล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องคานึงถึงหลักสาคัญ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
๕ ประการในการจัดทาโครงการได๎แกํ (๑) ความ
(ผลผลิตของโครงการ)
ประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
โครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคา
วิธีการงบประมาณ
กลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
๕.๑๑ มีการกาหนด
มีก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ
และผลที่คาดวําจะได๎รับ (efficiency) ได๎ เชํ น การกาหนดความพึ ง พอใจ การ
ก าหนดร๎ อ ยละ การก าหนดอั น เกิ ด จากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวํา
จะได๎รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการดาเนินการตาม
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การ
ได๎ผลหรื อผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์ห รือ
มากกวํ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ค วร
คานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความสาเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการดาเนินงาน
อยํ างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็น
จริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎
รวมคะแนน
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คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช๎แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
(1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) – (10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได๎
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กาหนดไว๎หรือไมํ
ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได๎ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎
บรรลุ เปู า หมายที่ ว างไว๎ เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการแก๎ ไ ขปั ญหาให๎ กับ ประชาชน ในการจั ด ท า
แผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู๎ดาเนิน การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ซึ่งจะต๎องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธี การในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตํ อ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น เสนอตํ อ สภาท๎ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น อยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช๎การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เชํน จะทา สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตเพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางยั่งยืนนั้น ควร
ประกอบไปด๎วยหลักการสาคัญ เชํน
(จะทา) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรพัฒนาให๎ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎เป็นหลัก มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยูํทํามกลางสภาพแวดล๎อมที่ดี เข๎มแข็ง เมื่อชํวยเหลือตนเองได๎นาไปสูํการให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่นเพื่อนาไปสูํการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมสาธารณะ มีการรวมกลุํมชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อ ประนีประนอมตํอกัน
(สนับสนุน) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรมีการสํงเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นนามาประยุกต์ใช๎ และ
เป็นแนวทางสาคัญที่ผู๎นาท๎องถิ่นควรให๎ความสาคัญ และเข๎าใจท๎องถิ่นของตนเองอยํางแท๎จริง สามารถออกแบบแนว
ทางการแก๎ไขปัญหา การพัฒนาได๎อยํางเหมาะสมกับท๎องถิ่นของตน นาทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
เกิดความคุ๎มคําเมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช๎ไปกับผลที่ได๎รับกลับมา ซึ่งในภาครัฐที่มีประโยชน์สาธารณะ (Public
Benefit) เป็นเปูาหมาย เน๎นการบริหารที่มีประสิทธิผล มุํงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
(ส่งเสริม) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรสร๎างความเสมอภาคในสังคม สํงเสริมสังคมผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส
ฯลฯ ให๎เข๎าถึงบริการสาธารณะ มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยํางเทําเทียมกัน สามารถได๎รับโอกาส
ตํอการพัฒนา นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของเทศบาลได๎อยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน
(ป้องกัน) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรปูองกันปัญหาความเสื่อมโทรมด๎านจิตใจและศีลธรรม ปัญหา ยา
เสพติด ปัญหาการด๎อยโอกาสทางการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมจากการเติบโตอยํางรวดเร็วและเป็นสังคม
เมืองมากขึ้น
และจากทฤษฎี ท างวิ ช าการการจั ด การ บํ ง ชี้ วํ า องค์ ก รตํ า ง ๆ ไมํ วํ า จะเป็ น องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดได๎ ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก
ตลอดเวลา ซึ่งสภาพแวดล๎อมภายนอกที่สาคัญ ดังแผนภาพตํอไปนี้
สังคม
การเมือง

เศรษฐกิจ

องค์การ

พัฒนา เติบโต อยู่รอด

(Organization)
วิทยาการ

จากแผนภาพ เทศบาล มี ฐ านะเป็ น องค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รหนึ่ ง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต๎ อ งมี
ความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ทั้ง 4 ประการที่กลําวมาแล๎ว เพื่อให๎
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยูํรอดตํอไปได๎ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
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1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
อานาจหน๎าที่และบทบาทของนักการเมืองท๎องถิ่นและข๎าราชการท๎องถิ่นจะเป็นอยํางไรนั้น สํวนหนึ่ง
ก็ขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยํางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถํายทอดออกมาเป็นนโยบาย
ของรัฐที่มีตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนั้น ผู๎ปฏิบัติงานจึงจาเป็นที่จะต๎องทราบความเคลื่อนไหวนโยบายรัฐอยูํ
ตลอดเวลา เพื่อให๎การบริหารจัดการสามารถเข๎ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
ในสํวนของปัจจัยการเมืองระดับท๎องถิ่นด๎วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจบทบาทหน๎าที่
ของตนเอง ควรต๎องรับทราบความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทุกระดับ ข๎าราชการท๎องถิ่นควร
พยายามปรับข๎อเท็จจริงของปัญหาในท๎องถิ่นให๎เข๎ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมํ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต๎องการของคนในท๎องถิ่น ก็ต๎องเป็นหน๎าที่ของข๎าราชการท๎องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช๎
กฎหมาย ให๎ สามารถใช๎ได๎จ ริ งตามสภาพและบริบทแวดล๎ อมของท๎องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได๎ชื่อวําเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยํางแท๎จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ปัญหาความยากจนยังเป็นสาเหตุสาคัญ และเป็นต๎นเหตุของปัญหาที่กระทบตํอ อปท.ตามมา ไมํวํา
จะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร๎องในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ามากกวําสิ่งที่แก๎ไขปัญหาได๎อยําง
ยั่งยืน อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต๎องเอาเวลาไปทางานหาเงินเพื่อ
ปากท๎องของตนเองกํอน ปัญหาการให๎ความรํวมมือกันในชุมชนอยํางแท๎จริง โดยไมํแอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมือง
ความรับผิดชอบในการเสียภาษีเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ฯลฯ ซึ่งอาจสํงผลกระทบในทางลบในระยะยาวตํอการพัฒนา
ท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการสํงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่ งพิงรัฐอยูํตลอดเวลาของประชาชน เป็นต๎น การสร๎าง
กระบวนการทางความคิดให๎แกํประชาชนโดยใช๎หลักพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรเป็นสิ่งสาคัญ
ที่นักบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรให๎ความสนใจที่จะสํงเสริมและพัฒนา
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของสังคมเมืองอยํางมาก มีการขยายตัวของสังคมเมืองที่อยูํ
อาศัย เนื่องจากมีพื้นที่ใกล๎กรุงเทพมหานคร ผู๎บริหารต๎องตัดสินใจในการกาหนดนโยบายตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ
มีการรํวมมือประสานงานระหวํางหนํวยงานเพื่อแก๎ไขปัญหาได๎อยํางทันทํวงที
สภาพของสังคมไทยยังเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจมีแนวโน๎มที่จะตัดสินกาหนดนโยบาย
เพื่อตอบสนองตํอกลุํมของตน ฝุายตรงข๎ามเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กํอให๎เกิดความขัดแย๎งขึ้นในสังคม
ท๎องถิ่นมากกวําในอดีต ดังนั้น บุคลากรเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ปฏิบัติงาน ข๎าราชการประจา จึงจาเป็นที่จะต๎องเข๎าใจผลกระทบ
ที่ม าจากสาเหตุก ารกระจายอานาจสูํ ท๎ องถิ่น ที่สํ งผลโดยตรงตํ อความสามัค คีใ นสั งคมท๎ องถิ่น ยุค ปัจ จุบั น ต๎อ งมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย๎งในสังคม เพราะคงไมํมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือน ๆ กันได๎หมด การปฏิบัติงานทุกอยํางยํอมมีการเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย ตํอต๎าน และไมํตํอต๎าน อยูํคูํกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแตํวําจะสามารถลดระดับหรือแก๎ไขความขัดแย๎งนั้นได๎อยํางไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยูํ
เป็นประจา และยังเผยแพรํข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ สามารถนามาใช๎ปฏิบัติงาน บริหารงานให๎มีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข๎อมูลเพื่อนาไปสูํ
ข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น)
เทศบาลตาบลบางเลนได๎ตั้งข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอ๎างอิงจากการคาดการณ์
การพัฒนาตําง ๆ ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมภายในองค์กร ดังตํอไปนี้
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณากาหนดจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีโดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓) ควรกาชับ เรํงรัด ให๎มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎
สามารถดาเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอ และเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง
ดาเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ และปัญหาอื่น ๆ ได๎มาก
และข๎อสั งเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอ๎างอิงจากการคาดการณ์การพัฒ นาตําง ๆ ภายใต๎
สิ่งแวดล๎อมภายนอกองค์กร ดังตํอไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางไร
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให๎มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
รํวมกัน จะทาให๎มีผลประโยชน์ อานาจตํอรองตําง ๆ กับคูํค๎าได๎มากขึ้น และการนาเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะ
เสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิด
การรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก โดย AEC Blueprint
(แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให๎ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก
จากการกาหนดยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาของเทศบาลตาบลบางเลน ๖ ยุทธศาสตร์ สามารถวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสูํ AEC ทีอ่ าจจะสํงผลกระทบตํอองค์กร ในยุทธศาสตร์ตําง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ๎าไมํ มีการวางแผนที่ดี ปัญหาจากแรงงานแฝง แรงงานตํางด๎าว และที่อยูํ
อาศัยไมํถูกสุขอนามัย จากประชากรแฝงที่เข๎ามาผิดกฎหมาย หรือแรงงานตํางด๎าว ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติ
การกํออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยํางมาก คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากเขาเหลํานั้นไมํรู๎กฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุ น แล้ ว ไม่ มีที่ ทากิน อาจมี น ายทุ น เข้ ามาลงทุ นเพื่ อผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ โดยไม่ค านึ ง ถึง การอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให๎องค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น ต๎องให๎
ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข๎ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ๎าน ไมํวําจะ
เข๎ามาในฐานะนักทํองเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพั ฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สาคัญ เชํน ถนน ปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศที่จาเป็น เป็นต๎นปัญหาด๎านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไมํพ๎น โรคติดตํอที่สาคัญ ไมํ
วําจะเป็น โรคเอดส์ ไข๎เลือดออก SARs ไข๎หวัดนกและโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎ามาในไทย
การค๎ามนุษย์และการทํองเที่ยว มีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน การแพรํระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยํอมสํงผลตํอการบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุขหากงบประมาณที่จัดสรรนั้นยังไมํเพียงพอตํอการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้องให้
ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละ
ชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การพั ฒ นาและสํ ง เสริ ม ด๎ า นการลงทุ น ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การบริหารภาครัฐต๎องเรํงรัดพัฒนาให๎ตอบสนองการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎บริการใน
ด๎านการอนุญาต อนุมัติ ซึ่งต๎องมีคูํมือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต๎น เพื่อสื่อสารกับชาวตํางชาติที่ต๎องการทานิติกรรม ซึ่ง
เกี่ย วกับ รั ฐ เชํน การเสี ยภาษีบารุ งท๎องที่ การเสี ยภาษีปูาย เป็นต๎น อีกทั้งเจ๎าหน๎าที่ภ าครัฐ จาต๎องพัฒ นาการใช๎
ภาษาอังกฤษให๎อยูํในระดับที่สื่อสารกับผู๎ใช๎บริการที่เป็นชาวตํางชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน๎อยกวําประเทศอื่น ใน
ภูมิภ าคอาเซีย น จึ ง ควรได๎เ ริ่ มต๎น สนั บ สนุ น สํ งเสริม เรํงรัดพัฒ นาให๎ ประชาชนโดยทั่ว ไปมีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้ง การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น การ
เข้ามาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการกระทาลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
แตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิ มมีอาหารที่เป็นข้อห้ าม หรือธรรมเนียมการปฏิบัติตนของชาวพุทธต่อ
สถานที่ต่าง ๆ เป็นต๎น
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