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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามปี ” โดยให้จัดทา
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” แทน โดยให้เริ่มจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ฉ บั บ แรก เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท างบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลตาบลบางเลน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้
จะใช้เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บางเลนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
๑.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ซอยวัดบางเลนเจริญ อาเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในจานวน 6 ตาบล ของอาเภอบางใหญ่ เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเลน เป็นเทศบาลตาบลบางเลน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 2554 มีพื้นที่เขต
ปกครอง ประมาณ 4,772 ไร่ หรือประมาณ 7.6 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่
ที่
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านบางเลน
บ้านบางพลู
บ้านบางมะซาง
บ้านบางสะแก
บ้านคลองวัดปรางค์หลวง
บ้านวัดยุคันธราวาส
บ้านศรีราษฎร์
บ้านบางสะแก
บ้านวัดน้อย
บ้านหน้าโรงสี
รวม

ไร่/งาน
703
471/1
284/3
347/3
256/1
209
473
1,238/3
537/2
251/1
4,772

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร
1.12
0.75
0.46
0.56
0.41
0.33
0.76
1.98
0.86
0.40
7.6

โดยมี ชุมชน และหมู่บ้านจัดสรร จานวน ๒5 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ในแต่ละหมู่ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ได้แก่ หมู่บ้านเจ้าพระยา โครงการ 5, โครงการ 9, หมู่บ้านสราญรมย์, หมู่บ้านเปี่ยมสุข
หมู่ที่ 2 ได้แก่ หมู่บ้านพัชรวิลล์, หมู่บ้านเซนโทร (centro)
หมู่ที่ 3 ได้แก่ หมู่บ้านศุธาวัลย์, หมู่บ้านเซนโทร (centro), หมู่บ้านเจ้าพระยา(รัตนาธิเบศร์)
หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ราชพฤกษ์พระราม ๕
หมู่ที่ 4 ได้แก่ หมู่บ้านรสิกา โครงการ 3, หมู่บ้านโฮมเพลสสตอรี่
หมู่ที่ 8 ได้แก่ หมู่บ้านชลกานต์
หมู่ที่ 9 ได้แก่ หมู่บ้านวราพร, หมู่บ้านกอบกาญจน์, หมู่บ้านชนาพร, หมู่บ้านนารีนคร,
หมู่บ้านชลกานต์, หมูบ่ ้านยัวร์เฮ้าส์, หมู่บ้านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์,หมู่บ้านรสิกา
หมู่ที่ 10 ได้แก่ หมู่บ้านเจ้าพระยาโครงการ 8, หมู่บ้านเจ้าพระยา โครงการ 2/1,
หมู่บ้านเจ้าพระยา โครงการ 2/2,หมู่บ้านเจ้าพระยาราชพฤกษ์, หมู่บ้านคาซ่าวิลล์
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1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิป ระเทศของตาบลบางเลนมีล ัก ษณะเป็น ที่ร าบลุ่ม แม่น้าเจ้า พระยา โดยจะลาดเทจากทิศ
ตะวัน ออกไปทางทิศตะวัน ตก ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองเหมาะแก่การเกษตร เช่น การทาสวนผลไม้ ได้แก่ทุเรียน กล้ ว ย
กระท้ อ น มั ง คุ ด เป็ น ต้ น แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลต าบลบางเลนมี ค วามเจริ ญ เพิ่ ม ขึ้ น และมี อ าณาเขตใกล้
กรุงเทพมหานครซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ 20 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางได้ทั้งทางน้าและทาง
บก เส้นทางน้าใช้แม่น้าเจ้าพระยาโดยเรือจากท่าเรือท่าช้างถึงตลาดบางใหญ่ทางบกสายท่าน้านนท์ถึงตลาดบางบัวทอง
และสายตลาดบางบัวทองถึงท่าน้านนทบุรีเส้นทางใหม่ (พระราม 5) ทางถนนเส้นทางสาย ท่าน้านนท์ จึงทาให้
ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการเกษตรไปประกอบอาชีพอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ทาการเกษตรเดิม
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
๑.๓ ภูมิอากาศ
ตาบลบางเลนอยู่ในภาคกลางของประเทศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดู
ร้อนอากาศจะร้อนมาก ฤดูหนาวไม่หนาวมาก มีทิศทางลมที่พัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกในเดือนมกราคม
และจะพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ และพัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
ฝนจะตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 25 องศา
เซลเซียส
๑.๔ ลักษณะดิน
ลักษณะของดินในตาบลบางเลนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวโดยมีชุดดิน ๔ ชุด คือ ดินชุดบางกอก ดินชุด
บางเขน ดินชุดธนบุรี และดินชุดบางเลน ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
๑. ดินชุดบางกอก อยู่บริเวณพื้นที่บางส่วนในตาบลบางเลน เป็นลักษณะดินที่มีการระบาย
น้าซึมผ่านไปได้ช้าตลอดทุกชั้น
ดินชุดบางกอกเป็นดินที่มีความอุดมค่อนข้างสูง ซึ่งจัดเป็นดินชั้นหนึ่งสาหรับการปลูกข้าว ถ้ามี น้า
เพียงพอ สามารถปลูกข้าวครั้งที่สองในฤดูแล้งได้ หรือปลูกพืชไร่พวกถั่วต่าง ๆ ข้าวโพด แตงโม สาหรับพืชไร่จะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้าเนื่องจากเป็นดินเหนียว การระบายน้าเลวและระดับน้าในดินสูง ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่
รากพืช
๒. ดินชุดบางเขน อยู่บริเวณพื้นที่บางส่วนในตาบลบางเลน เป็นลักษณะกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียว ดินกลุ่มนี้เกิดจากวัตถุต้น กาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าติดต่อกับตะกอนน้ากร่อย บนสภาพพื้นที่
ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิต ปัจจุบันใช้ทานา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก และผลไม้บางชนิด ถ้ามีการ
จัดการที่ดีดินนี้จะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
๓. ดินชุดธนบุรี อยู่บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลบางเลน ลักษณะดินเป็นดินลึกการระบายน้า
ค่อนข้างเลว ความสามารถในการอุ้มน้าสูงน้าซึมผ่านชั้นดินได้ช้า แต่ลักษณะการใช้ที่ดินของเกษตรกรจะยกเป็นร่อง
มีขนาดความกว้างของร่อง 3-5 เมตร การยกร่องทาให้ดินชั้นล่างขึ้นมาอยู่ชั้นบน จึงทาให้การเรียงตั วของดินมิได้
เป็ น ไปตามธรรมชาติ แ ละมี ก ารน าเอาดิ น ชุ ด บางกอก หลั ง จากการยกร่ อ งแล้ ว ท าให้ ก ารเรี ย งตั ว ของชั้ น ดิ น
เปลี่ยนแปลงไป
ดินชุดธนบุรีเป็นดินชุดที่มีความเหมาะสมสาหรับทาสวนไม้ผลและปลูกผัก บางแห่งการยกร่องจะ
ช่วยในการระบายน้าในดินดีขึ้น การนาเอาดินเลนในท้องร่องมาไว้บนคันร่องก็ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
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ทาให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ปัญหาของดินชุดนี้อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าปีใดแล้งจัด ระดับน้าในแม่น้าต่าลงน้าเค็มจะไหลเข้ามา
ท่วมก็จะทาให้เกิดความเสียหายกับพืชที่ปลูกได้
๔. ดินชุดบางเลน อยู่บริเวณพื้นที่บางส่วนในตาบลบางเลน ลักษณะเป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง สภาพพื้นที่ที่พบเป็นที่ราบลุ่ม มักมีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน
เป็นดินลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปัญหาหลักในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้แก่ ไถพรวน
ลาบาก เนื่องจากเป็นดินเหนียวจัดต้องไถพรวนในช่ว งระยะ เวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชที่
ปลูกอาจขาดแคลนน้าได้ง่าย เมื่อฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ เนื่องจากน้าที่ขังอยู่จะซึมหายไปง่าย เมื่อดินเริ่มแห้ง และ
แตกระแหงเป็นร่องลึก ปัจจุบันใช้ทานา นอกฤดู ทานาบางแห่งใช้ปลูกข้าวไร่ ฝ้าย และถั่วต่าง ๆ
๑.๕ ลักษณะแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน โดยมีคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อย เชื่อมต่อและมีคลอง
ซอยต่อจากคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อยไปสู่พื้นที่ทาการเกษตรสาหรับใช้เพียงพอตลอดปี
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน มีแหล่งน้าธรรมชาติ และทานบกั้นน้า รวมทั้งหมด 50 แห่ง ดังนี้
1. ทานบกั้นน้า 8 แห่ง
2. แหล่งน้าธรรมชาติเป็นคลอง 42 แห่ง
หมู่ที่ 1
1. คลองวัดประชารังสรรค์
2. คลองบางเลน
3. คลองยายล้อม
4. คลองโรงยา
5. คลองบ้านผู้ใหญ่ฟัก
หมู่ที่ 2
1. คลองนายสวัสดิ์
2. คลองนายชุน
3. คลองป้าสาอาง
4. คลองข้างโรงไม้
5. คลองนางพิน
6. คลองนายคา
7. คลองชายทุ่ง
8. คลองนายจารัส
9. คลองหมู่บ้านพัชรวิลล์
หมู่ที่ 3
1. คลองยายส้ม
2. คลองบางมะซาง
3. คลองบ้านผู้ใหญ่พจนา
หมู่ที่ 4
1. คลองบ้านตาลอด
2. คลองลัดหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 8
๓. คลองตรงบางสะแก
หมู่ที่ 6
1. คลองหน้าวัดปรางค์หลวง
2. คลองบ้านนายไสว 3. คลองตาเอ็ม
หมู่ที่ 7
1. คลองวัดยุคันธราวาส
2. คลองบ้านนายจรูญ แต้มทอง
3. คลองบ้านผู้ใหญ่อรุณ
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หมู่ที่ 8
1. คลองบางศรีราษฎร์
2. คลองหมอชุ่ม
3. คลองบ้านนางถวิล คงเรือง
4. คลองยายหวาน วงศ์ครุฑ
5. คลองยายเร ตอนต้น
6. คลองบ้านนายจรูญ วงศ์ครุฑ 7. คลองวัดบางสะแก 8. คลองหัวตัด
หมู่ที่ 9
1. คลองตรงบางสะแก
2. คลองขวางบางสะแก
3. คลองขวางวัดบางเลนเจริญตอนต้น
หมู่ที่ 10
1. คลองวัดน้อย
2. คลองมะดัน
3. คลองตาเติม
4. คลองนายสิน
5. คลองยายเรต่อจากหมู่ที่ 11
6.คลองวัดบางเลนเจริญตอนปลาย
หมู่ที่ 11
1. คลองยายเรตอนปลาย
2. คลองยายนวล
ปริมาณน้าฝนตลอดปี ๑,๑๓๐.๙ มิลลิเมตร และช่วงเดือน กันยายน เป็นเดือนที่มีประมาณ
น้าฝนและจานวนฝนตกมากที่สุด คือ ๓๘๐.๕ มิลลิเมตร ส่วนช่วงเดือน กุมภาพันธ์ จะมีปริมาณน้าฝนและ
จานวนฝนตกน้อยที่สุด คือ ๑๒.๐ มิลลิเมตร
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ไม่มีพื้นที่ป่าตามความหมายลักษณะป่าไม้ แต่การปลูกต้นไม้มีสภาพคล้ายป่า
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในส่วนเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ซึ่งการปลูกพืช
หลายชนิดแบบดังกล่าวชาวบ้านจะเรียกว่าการปลูกแบบเบญพรรณ ภายในสวนผลไม้นั้นจะมีความร่มเย็น ชุ่มชื่น
คล้ายป่า เช่น กล้วย กระท้อน มะม่วง มะนาว ตะไคร้ มะกรูด กะเพรา โหระพา ชะอม มะพร้าว ทุเรียน เป็น
ต้น
๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลบางเลน เป็ น เทศบาลขนาดกลาง ในการจัดชั้นเทศบาลต าบล แบ่งเขตการปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 5 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลบางม่วง) จานวนครัวเรือนรวมจานวน ๙,๒๒๕ ครัวเรือน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองอ้อม และคลองบางกอกน้อย ตาบลบางม่วง
และตาบลเสาธงหิน
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๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร เทศบาลตาบลบางเลน มีประชากรทั้งหมด ดังนี้
จานวนประชากร
จานวนครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านบางเลน
1,01๙ 1,1๖๒
2,1๘๑
932
2
บ้านบางพลู
5๗๕
๖๖๓
1,2๓๘
608
3
บ้านบางมะซาง
5๒๕
๖๑๗
1,1๔๒
784
4
บ้านบางสะแก
2๕๖
32๙
5๘๕
432
6
บ้านคลองวัดปรางค์หลวง
1๗๖
1๙๘
3๗๔
99
7
บ้านวัดยุคันธราวาส
1๗๒
1๙๕
3๖๗
117
8
บ้านศรีราษฎร์
7๑๘
8๓๘
1,5๕๖
827
9
บ้านบางสะแก
1,7๕๓ 1,9๙๑
3,๗๔๔
3,722
10 บ้านวัดน้อย
1,3๙๕ 1,๖๐๕
๓,๐๐๐
1,624
11 บ้านหน้าโรงสี
1๓๗
1๔๕
2๘๒
80
รวม
6,637 7,610 14,๔๖๙
๙,๒๒๕
* ข้อมูลสถิติประชากรอาเภอบางใหญ่ ณ กันยายน พ.ศ. 2559

- จานวนประชากรทั้งหมด 14,๔๖๙ คน
- จานวนประชากร เพศชาย 6,๗๒๖ คน เพศหญิง 7,๗๔๓ คน
- ความหนาแน่นของจานวนประชากร 1,๙๐๔ คน ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
- โรงเรียนเอกชน
จานวน
1
แห่ง
โรงเรียนญาโณทัย เป็นสถานศึกษาของเอกชน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 เปิดให้การศึกษาในระดับอนุบาล
จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สถานศึกษาภาครัฐ จานวน
1
แห่ง
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โรงเรียนศรีราษฎร์ เป็นสถานศึกษาของภาครัฐ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 โดยอยู่ให้
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
1
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 โดยตั้งอยู่บริเวณภายในโรงเรียน
วัดศรีราษฎร์ให้การศึกษากับเด็กเล็ก (3-4 ปี)
ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
เด็กเล็ก
14
16
30
*ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 255๙
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๔.๒ สาธารณสุข
องค์กรสาธารณสุขภาครัฐ
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเลน

รวม

1 แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 8

รวม

3
แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ 10

คลินิกทันตกรรม
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
คลินิกบ้านรักยิ้ม
คลินิกทันตกรรมบางกร่าง

รวม

2
แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๙

คลินิกรักษาสัตว์
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
คลินิกร่มฉัตร
คลินิกสวนนนท์ รักษาสัตว์
คลินิกบางกร่าง

รวม

3
แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9

องค์กรสาธารณสุขภาคเอกชน
คลินิกเวชกรรม
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
คลินิกมิตรไมตรี
คลินิกแพทย์บางใหญ่
คลินิกชัยยุทธ

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคม
ถนน

ระยะทาง (ก.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก

6.50

ลาดยาง

2.70

ลูกรัง

0.40

ทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก

3.60

มีถนนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก คือ ถนนบางกรวย–ไทรน้อย
๕.๒ ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11
(ยกเว้ น หมู่ ที่ 5 ซึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลบางม่ ว ง) จ านวนครั ว เรื อ นที่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 9๘ ของประชากรทั้งหมด
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๕.๓ ประปา ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลบางเลน คื อ การประปานครหลวง สาขา
บางบัวทอง
๕.๔ โทรศัพท์พื้นฐาน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จานวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 90
ของครัวเรือนทั้งหมด
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ สาขาบางใหญ่ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด) จานวน ๑ แห่ง
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ สถานบริการด้านการพาณิชยกรรม
ร้านสะดวกซื้อ
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. เซเว่นอีเลฟเว่น
2. เฟรชมาร์ท
3. 108 ช็อป
4. โลตัสเอ็กซ์เพลส

๖

รวม

2

แห่ง
จานวน
(สาขา)
1
1
1
2
๑
แห่ง
จานวน
(สาขา)
1
1

รวม

1

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1,9
หมู่ที่ ๙

ชื่อหน่วยธุรกิจ

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10

รัฐวิสาหกิจ
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. การไฟฟ้านครหลวง

รวม

หมู่ที่ 3,9, 10
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 9

ชื่อหน่วยธุรกิจ

1. ธนาคารกสิกรไทย
2. ธนาคารไทยพาณิชย์

แห่ง
จานวน
(สาขา)
6
1
1
1

สถานที่ตั้ง

ปั้มน้ามัน/ปั้มแก๊ส

1. ปั้ม an
2. ปั้มคาลเท็กซ์
3. ปั้มน้ามันบางจาก
4. ปั้มน้ามัน ปตท.
๕. ปั้มแก๊ส (ปตท.)
สถาบันการเงิน

รวม 9

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 10

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แห่ง
จานวน
(สาขา)
1

8

แผนพัฒนาท้องถิ น่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ตลาดสด
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ตลาดรุ่งเจริญ
2. ตลาดเจ้าพระยา

รวม

2 แห่ง
จานวน
(สาขา)
1
1

รวม

11

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ 10

ร้านอาหารและอื่นๆ
ชื่อหน่วยธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

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

1. ร้านสวนบัว
บ้านพักตากอากาศ/หมู่ที่ 1
2. ครัวมอร์แกนด์
ร้านอาหาร/หมู่ที่ 9
๓. นั่งชิลล์
ร้านอาหาร/หมู่ที่ ๒
4. ฟอนเต้ (fonte)
ร้านกาแฟ/หมู่ที่ 2
5. Fin hair shop
ร้านตัดผม/หมู่ที่ 10
6. กีต้าบิวตี้ แฮร์
ร้านตัดผม/หมู่ที่ 9
7. น้องโซดา
ร้านเสื้อผ้าเด็ก/หมู่ที่ 9
8. Anna condo
ที่พักอาศัย/หมู่ที่ 9
9. Washing space
ร้านล้างรถ/หมู่ที่ 2
10. แม่ทองใบ
ร้านทอง/หมู่ที่ 9
11. รุ่งโรจน์ เยาวราช
ร้านทอง/หมู่ที่ 9
12. ร้านเฮฮา
ร้านอาหาร/หมู่ที่ 9
13. 58 การ์เดนท์
ร้านอาหาร/หมู่ที่ 10
๖.๒ การท่องเที่ยว
ความโดดเด่นของพื้นที่ตาบลบางเลน เป็นตาบลที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์การเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และแม้จะมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายแห่ง หากแต่ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดสวนแก้ว และวัดยุคันธราวาส เป็นต้น
๖.๓ โรงงานอุตสาหกรรม
รวม 6
แห่ง
จานวน
ชื่อหน่วยธุรกิจ
สถานที่ตั้ง
(สาขา)
1. โรงงานแว่นตาอินเตอร์โกล โรงงานผลิตแว่น/หมู่ที่ 9
1
2. โรงงานย่งกี่
โรงงานอะไหล่รถยนต์/หมู่ที่ 9
1
3. โรงงาน เค เอ็ม เอล
โรงงานผลิตสายล่อฟ้า/หมู่ที่ 10
1
4. โรงงาน m-wave
โรงงานผลิตสายไฟฟ้า/หมู่ที่ 1
1
5. โรงงาน Dotbamboo
โรงงานเติมแก๊สรถยนต์,น้ายาแอร์/หมู่ที่ ๒
๑
๖. บริษัท Bp world
บริษัทผลิตกระเป๋าเดินทาง หมู่ที่ 10
1
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๖.๔ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตาบลบางเลน มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในตาบล เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ จาก
เกล็ดปลา ไส้อั่วปลา แคบหมู ทอดมันหน่อกะลา ไส้อั่วหน่อกะลา ขนมทองม้วนพับสมุนไพร กระเป๋าผักตบชวา
ฯลฯ และการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อผลิตสินค้าและบริการ เช่นศูนย์ศึกษาสมุนไพร มูลนิธิสวนแก้ว ตั้งอยู่ในบริเวณวัด
สวนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบลบางเลน กลุ่มผลิตเครื่องเงิน หมู่ที่ ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไข่เค็มดินสอพอง น้าพริกเผา
กุ้งป่า หมู่ที่ ๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ ๘ กลุ่มผลิตเรือนไทยจาลอง หมู่ที่ ๙ กลุ่มประดิษฐ์
เครื่องประดับจากรัตนชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม้แกะสลัก หมู่ 10 เป็นต้น
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
๗.๑ การเกษตร
ราษฎรดั้งเดิมส่วนใหญ่ ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ เพาะพันธุ์
ต้นไม้เชิงพาณิชย์ ฯลฯ
พันธุ์พืชที่ปลูก
พืช การใช้พื้นที่การเพาะปลูกพืชของตาบลบางเลน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เป็นพื้นที่ทา
การเกษตรในบางส่วน เป็นพืชสวน และผลไม้เป็นส่วนใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม่มีการทานาข้าว พืชที่ปลูกมีดังนี้
กล้วยน้าว้า, กล้วยหอม, ทุเรียน, มะม่วง, มังคุด, ขนุน, มะนาว
พันธุ์พืชพื้นเมือง ตาบลบางเลนเป็นแหล่งไม้ผลพื้นเมืองที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิม ของจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งไม้ผลพันธุ์พื้นเมืองหลายชนิดเป็นที่นิยมบริโภคของชุมชนในท้องถิ่น เช่น ทุเรียนพันธุ์ลวง กบตาขา กบ
ชายน้า กบแม่เฒ่า เม็ดในยายปราง ซึ่งทุเรียนพันธ์พื้นเมืองเหล่านี้ถูกน้าท่วมเสียหายเมื่อปี พ.ศ. 2538 อย่างน่า
เสียดาย ส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นั้น ยังคงมีอยู่ประปราย แต่ก็ไม่นิยมปลูกเพิ่มเพราะมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตของ
ต้นทุเรียนและที่ดินมีราคาสูงขึ้น
ไม้ผล ตาบลบางเลน ยังมีพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่สวนแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่
เดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการทาสวนในเขตจังหวัดนนทบุรี สืบต่อกันมาแบบสวนอนุ รักษ์ธรรมชาติ โดยปลูก
พืชต่างระดับมีการอาศัยเกื้อกูลกันและกัน และยังได้ใบพืช เศษพืชเป็นอินทรีย์วัตถุบารุงดินเป็นอย่างดีส่วนใหญ่เป็น
ไม้ยืนต้นที่ปลูกมานานหลายปีแล้วระบบการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการบารุงรักษาต้นหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น
ไม้ดอกไม้ประดับ มีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจาหน่าย เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งจาหน่าย
๗.๒ การพาณิชยกรรม
ในขณะที่ราษฎรดั้งเดิมส่วนใหญ่ ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ
เพาะพันธุ์ต้นไม้เชิงพาณิชย์ตาบลบางเลน ก็มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นอาชีพเสริม
เช่น กลุ่มผลิตเครื่องเงิน หมู่ที่ ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไข่เค็มดินสอพอง น้าพริกเผากุ้งป่า หมู่ที่ ๓ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ ๘ กลุ่มผลิตเรือนไทยจาลอง หมู่ที่ ๙ กลุ่มสตรีบางเลน หมู่ที่ ๙ ผลิตกล้วยอบแผ่น
กลุ่มประดิษฐ์เครื่องประดับจากรัตนชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม้แกะสลัก หมู่ 10 เป็นต้น
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.๑ ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึง่ ประกอบด้วยวัดต่าง ๆ ดังนี้
1. วัดสวนแก้ว
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1
2. วัดยุคันธราวาส
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7
3. วัดศรีราษฎร์
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8
4. วัดสะแก
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 9
5. วัดบางเลนเจริญ
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10
8.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีการแห่เทียนเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทามาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และได้ปฏิบัติสืบ
ต่อกันจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลตาบลบางเลน ได้จัดเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องทุก ๆปี และยังมีการแสดงรากลองยาว แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่อาศัย
ในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ แหล่งน้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติ คือแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน มีคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อย เชื่อมต่อและมี
คลองซอยต่อไปสู่พื้นที่ทาการเกษตรสาหรับใช้เพียงพอตลอดปีระบบการเก็บน้าใช้ในพื้นที่ท้องร่องส่วนได้ใช้ได้ตลอด
ปี โดยมีการคุมระดับน้าจากประตูน้าหรือเครื่องสูบน้าจากคลองซอย
๙.๒ พื้นที่สีเขียว
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของดิ นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนใหญ่
เกษตรกรจะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในส่วนเดียวกัน และเทศบาลตาบลบางเลน ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
ตามถนนสองข้างถนน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับอากาศ และสร้างความร่มรื่นบริเวณริมทางถนน บางกรวย – ไทร
น้อย เช่น ต้นสัก ต้นเหลืองทองอุไร ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้น
๑๐. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาบลบางเลน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากความพร้อมใจของคนในชุมชน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดเป็นความรู้ของชุมชน จนสามารถขับเคลื่อน ปรับ เปลี่ยนการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนได้
อย่างมีคุณค่า กลายเป็นชุมชนที่มีพลัง มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่ผู้คนรู้คุณค่า รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ รู้พอดี ในการใช้
ทรัพยากร และรู้ถึงความพอเพียงของการใช้ชีวิต ทาให้เกิดผลดีตอ่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และเป็นความภาคภูมิใจของ
ชาวชุมชนตาบลบางเลนที่ได้มีส่วนช่วยสร้างจิตสานึกในสังคม และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกเราไว้ให้ยั่งยืน โดย
ชุมชนได้ยึดหลักการปฏิบัติเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยควบคุมการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ การใช้
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ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่า ลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีทางธรรมชาติในการกาจัด
ศัตรูพืชแทน เป็นต้น
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบางเลน ยังได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
อาทิ เช่น โครงการคลองสวยน้าใส โดยการผลิตน้าชีวภาพ (EM) บาบัดน้าเสียช่วยให้คลองสวยในชุมชน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในกายย่อยสลายขยะ เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ไขปัญหาสาคัญโดยการลด
สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้ อมในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน เพื่อให้เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนอย่างทั่วถึง ทาให้พื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน มีทัศนียภาพที่สวยงามและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาสู่การเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Electronic Local Administrative
Accounting System (e-LAAS) ของเทศบาลตาบลบางเลน สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของ
เทศบาลตาบลบางเลน รายละเอียด ดังนี้
ปีงบประมาณ 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
๘๓,๓๑๗,๑๘0.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
๘๓,๓๑๗,๑๘0.๐๐ บาท
รายรับจริง
๘๖,๐๙๕,๖๕๕.๕๙ บาท
รายจ่ายจริง
๗๙,3๔๘,๘๔๖.๙๗ บาท
ปีงบประมาณ 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
๘๗,๗๒๑,๒00.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
๘๗,๗๒๑,๒00.๐๐ บาท
รายรับจริง
๑๐๓,๖๐๗,๖๕๙.๗๓ บาท
รายจ่ายจริง
๙5,๗๒๑,๙๘๗.๘4 บาท
ปีงบประมาณ 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
๑๐๑,๖๕๗,0๖๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
๑๐๑,๖๕๗,0๖๐.๐๐ บาท
รายรับจริง
๙๘,8๘๐,๐๕๙.91
บาท
รายจ่ายจริง
๗๘,๖๓๘,๙๗๓.๓๒
บาท
ปีงบประมาณ 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
๑๐๑,๑๘๘,0๘0.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
๑๐๑,๑๘๘,0๘0.๐๐ บาท
สรุปได้ว่าในการพัฒนาตามแผนสามปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลบางเลน สามารถพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นได้เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ ตามแผนงาน /
โครงการ ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗ – พ.ศ.25๖๐) เทศบาลตาบลบางเลน ได้มีการบูรณาการ
ร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปัญ หาต่ า ง ๆเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เทศบาลตาบลบางเลนจะได้นาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ที่กาหนดไว้แต่
ยังมิได้ดาเนินการ นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบางเลน ต่อไป
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1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
นายวรพจน์ พวงแย้ ม นายกเทศมนตรี ต าบลบางเลน ได้ น าเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
งบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลตาบลบางเลน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2558 สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ ความปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๕. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
๖. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

จานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

๖๓
๑๑
๒๖
๑๗

๕๑
๗
๑๑
๑๒

๔๒
๑๐
๑๖๙

๓๑
๘
๑๒๐

สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดไว้ ๑๖๙ โครงการ ได้
ปฏิบัติครบถ้วน จานวน ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๑
1.2.2 เชิงคุณภาพ
นายวรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน ได้นาเสนอผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2558
ต่อสภาเทศบาลตาบลบางเลน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี จานวน ๒๖ โครงการ สามารถปฏิบัติได้ ๑๑
โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จานวน ๒๖ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๑
โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ
กล่าวคือ ไม่ควรกาหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล
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๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้านการ
บริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตาบลบางเลน นาแผนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๑๖๙
โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๒๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๐๑ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ จานวน ๕ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควร
ให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคาถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไป ได้ควรดาเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน
๓. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทาและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
นายกเทศมนตรีตาบลบางเลนได้ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบลบางเลน เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น ฐาน
ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จานวน ๒๖ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๑ โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอ
ชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ เทศบาลตาบลบางเลน มีจานวนจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอานาจหน้าที่ แต่
ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้า งพื้นฐาน ข้าพเจ้าได้ดาเนินการโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โครงการที่มีความจาเป็นและเป็นปัญหาเร่งด่วน ต่อประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวที่ดาเนินการทา ล้วน
จะมาจากในการจั ด โครงการเวที ป ระชาคมทั้ ง สิ้ น รวมทั้ ง การจั ด ท าโครงการเพื่ อ ด าเนิ น การเป็ น ไปไม่ ต าม
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากงบประมาณที่มีจานวนจากัด และโครงการที่เสนออยู่ในแผนพัฒนา มีจานวนมาก
จึงไม่สามารถดาเนินการได้ จึงทาให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจานวนการปฏิบัติที่น้อย ทั้งที่ในความจริงมีการ
ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหลายโครงการ
๒. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้า
เป็นไปได้ควรดาเนินการในไตรมาสที่ ๒ คณะผู้บริหารได้เร่งดาเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดย
ตลอด แต่ที่ทาให้การดาเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง
เทศบาลตาบลเป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดาเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงิน
จะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
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2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

จานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

๑. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๖๓
๕๑
๒. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
๑๑
๗
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒๖
๑๑
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ ความปลอดภัยและการรักษา
๑๗
๑๒
ความสงบเรียบร้อย
๕. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
๔๒
๓๑
๖. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐
๘
รวมทั้งสิ้น
๑๖๙
๑๒๐
2.2 ผลกระทบ
ทาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแก่
สถานะทางการเงินและการคลังของ เทศบาลตาบลบางเลน

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –
2560
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ตั้ ง ไว้ ใ นแผนพั ฒ นา จ านวน ๒๖ โครงการ แต่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ๑๑
โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จ ริง
ค่อนข้างสู ง แต่ยุ ทธศาสตร์ ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ตั้ งไว้ในแผนพัฒ นา จ านวน ๒๖ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๑
โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ
กล่าวคือ ไม่ควรกาหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังเทศบาล
๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้านการบริหาร
จัดการ ข้อ ๒.๓ กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม
๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตาบลบางเลน นาแผนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๑๒๐ โครงการ
จากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๖๙ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๐๑ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จานวน ๕
คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผน
ไว้เช่นนี้ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาของเทศบาลจะต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่างการดาเนิ น การปรั บ ปรุ งร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติตามมติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ มีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตาบลบางเลน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้นา
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่ง
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลี่ยมล้าในสังคม
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ด้านความมั่นคง
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี ซึ่งกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พัฒนา
ภาคกลางให้เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการ
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ยกระดับฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมชั้นนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. พัฒนาแหล่งอาหารและสินค้าเกษตรของภาคกลางให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุ ตสาหกรรมการเกษตร
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
๓. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของ
เอเชียที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
๔. บริหารจัดการน้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้า
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน รวมทั้งบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้ง โดย
ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าเดิม จัดสรรน้าและพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียง มีเสถียรภาพและยั่งยืน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้
“เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุนและท่ องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข้งขันได้ในระดับ
สากล” โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร้างสรรค์
๒. การส่งเสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสัก และลาน้าสาขา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม
๔. การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์ของจั งหวัดนนทบุรี “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมี
เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
นโยบายจังหวัด
(๑) วาระจังหวัด ๗ วาระ (๗N) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา จึงเร่งผลักดันใน
๗ วาระที่สาคัญ ดังนี้
วาระที่ ๑ เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
วาระที่ ๒ เมืองแห่งเศรษฐกิจฐานรากรุ่งเรือง
วาระที่ ๓ เมืองแห่งความปลอดภัย
วาระที่ ๔ เมืองแห่งครอบครัวอบอุ่น
วาระที่ ๕ เมืองสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
วาระที่ ๖ เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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วาระที่ ๗ เมืองแห่งความรับผิดชอบต่อประชาชน
(๒) นนทบุรี ๔.๐ การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้ก้าวไปสู่เมืองที่มีคุณภาพ
เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ จึงกาหนดเป็นทางขับเคลื่อนที่เรียกว่า นนทบุรี ๔.๐ “คุณภาพ
มาตรฐาน นวัตกรรม และยั่งยืน”
(๓) ขอบเขตการพัฒนาจังหวัด ได้แก่
๑. จั ง หวั ด สะอาด มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การขยะ น้ าเสี ย ป้ า ยโฆษณา และ
ผักตบชวาตามลาคลอง
๒. จังหวัดสะดวก เน้นการเพิ่มมาตรฐานการจราจร ส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ
ส่งเสริมการบริการเชิงรุกด้วยนวัตกรรม และการเพิ่มมาตรฐานเมือง
๓. จั งหวัดสบาย เน้นการเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แข็งแกร่ง เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนเมือง และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
๔. จังหวัดปลอดภัย เพิ่มมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพิ่มมาตรฐาน
การดูแลป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด บูรณาการการบริหารจัดการน้าท่วมถนน ชุมชนริมน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒ นาให้ เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชน
ทุกระดับ
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒ นาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้า งสรรค์ให้ กับภาคการบริ ก าร
ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
โดยองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดนนทบุรีได้ กาหนดยุทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน
ดีงาม

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เทศบาลตาบลบางเลน จะต้องมีความสอดคล้อง
ต้ อ งกั น กั บ นโยบายรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และเนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ จึงมีความ
จาเป็นต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาวการณ์ สภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลง
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อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน และสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลต าบลบางเลน โดยนโยบายการพั ฒ นาของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น กรอบในการก าหนด
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา เพื่อแก้ไขปั ญหาภายในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลบางเลน (Vision) “บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๒.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบางเลน
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ นั้น ได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้อง
ต้องกัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาภูมิภาค เทศบาลตาบลบางเลนจึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ หรือ Goals เป็นเป้าหมายขององค์กร หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งก็คือผลลัพธ์เกี่ยวกับ
การตัดสิ น ใจเลื อกหรื อ กาหนด ดังนั้ น เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายการปฏิบัติ งาน เทศบาลตาบลบางเลนจึงก าหนด
เป้าประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี
๓. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข มีสุขอนามัย
๔. เพื่อพัฒ นาด้านความปลอดภัย ของชุ มชน ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนตามหลั ก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อให้เกิดการบริห ารจัดการองค์กรตามหลั กธรรมาภิบาล พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๖. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. กรณีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการตรวจรับงานจ้างโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการ บริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล น้า
เสียและมลภาวะต่าง ๆ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า
สาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
ระบบน้าอุปโภคบริโภค ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของ
ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลัก
อาสาสมัครในหมู่บ้านให้มีความรู้
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การ การพัฒนา
และส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม ด้ า นการลงทุ น ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนา พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขัน
กีฬา การส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซง่ึ การศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

2.6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ขององค์กรคือแนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จตามที่
ต้องการ เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
และกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้เทศบาลตาบลบางเลนใช้เป็นแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
๒. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
๒.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาวะ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
๔.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน
๔.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชารัฐ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด้านพัฒนาและส่งเสริมการลงทุน
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและการกีฬา
6.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลบางเลน ซึง่ กาหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์
ของเทศบาลตาบลบางเลน “บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็นแนวทางกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน จะ
เป็นการเตรียมการพัฒนาและนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่มาใช้ อีกทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ทาให้รัฐยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ส่งผล
ต่องบประมาณการบริหารประเทศ (Money) โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน (Man) สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (materials) รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (Management) บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังได้กล่าวมาแล้วจากความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตาบลบางเลน จึงเน้นการบริหารปัจจัยพื้นฐาน 4M ซึ่งประกอบ ไปด้วย Man, Money, Materials, Management
1. Man (คน)
การบริหารกาลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. Money (เงิน)
การบริหารเงิน จะจัดสรรและใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างไรให้ต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
๓. Materials (วัตถุดิบ)
การบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างไรให้
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นย่อมหมายถึง ภายใต้งบประมาณที่จากัดนั้น เทศบาลจะต้องจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนามาดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
๔. Management (การจัดการ)
กระบวนการบริหาร ควบคุม ให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเต็มที่
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ดังนั้นเมื่อนาปัจจัยพื้นฐานมาประยุกต์กับการพัฒนา จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกให้
ละเอียดด้วยวิธี SWOT Analysis เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้เทศบาลอยู่ในตาแหน่งใด และยังมีวิสัยทัศ น์เพื่อที่กาหนด
ตาแหน่งที่ตัวเองอยากอยู่หรืออยากให้เป็นไปในอนาคต แล้ววิเคราะห์ช่องว่างระหว่างจุดที่อยากไปให้ถึง ( Gap
analysis) และนา 4M ที่มีอยู่มาวางแผนเพื่อการดาเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่
ก็ยังพบว่า ทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอ หรือมีทรัพยากรแต่คุณภาพอาจไม่ได้อย่างที่ต้องการในงานพัฒนานั้น ๆ
งบประมาณที่ได้รับไม่เพีย งพอต่อการบริหารที่ให้มีข้อจากัดในการดาเนินการ ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรื อ
ล้ า สมั ย การบริ ห ารจั ด การยั ง ไม่ ดีพ อหรื อ ยัง ไม่ เป็ นแบบมื อ อาชีพ เป็ น ต้ น เทศบาลต าบลบางเลน ได้ ก า หนด
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อนามาดาเนินการวิเคราะห์ SWOT ใน ๕ ด้านมิติ ได้ดังนี้
๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และตั้งใจทางานต่อ
๑. บุคลากรยังขาดความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ขาดการอบรม และเพิ่มพูน
๒. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ความรู้ หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประชากรในตาบลให้ความสนใจด้านการให้บริการ
๒. มีประชากรแฝงจานวนมากทาให้ยากต่อการแก้ไข
สาธารณะ
ปัญหาด้านสาธารณสุข และความปลอดภัย
๓. มีอาสาสมัครในการดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น
โอกาส (Opportunities)
๑. การบูรณาการ และประสานงานทั้งภาครัฐและหลาย
ภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่
เสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

อุปสรรค (Threats)
๑. ยังขาดความพร้อมของบุคลากรที่มีความชานาญ
เฉพาะด้าน
๒. ขาดผู้นาที่ประสานงานในด้านต่าง ๆ
๓. ขาดแคลนข้าราชการ และบุคลากรเพื่อดาเนินการ

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. พื้นที่ปริมณฑล อยู่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทาง
สะดวก รวดเร็วเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. วิธีการลดบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
๒. การเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ใน
สภาวะขาดแคลนบุคลากร
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๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)

จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีระบบการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)
๒. มีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีการตั้งงบประมาณที่ยังไม่ครอบคลุมและการ
บริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา
๒. หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ฯลฯ มองว่า
เป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน
๓. การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่ได้นาเอาปัญหาและ
ความต้องการเป็นเกณฑ์การจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. มีภารกิจและบทบาทตามอานาจหน้าที่
๑. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
๒. มีกฎหมายในการกากับดูแล หรือลงโทษ
เทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และส่วนใหญ่
เป็นเงินจัดสรรตามวัตถุประสงค์ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ
ฯลฯ
๒. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง ไม่
สามารถดาเนินการได้ครอบคลุม
๓. ขาดการร่วมมือจากผู้ประกอบการในความเข้าใจถึง
การชาระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ความได้เปรียบในด้านพื้นที่ ที่มีสถานประกอบการ ๑. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
และหมู่บ้านจัดสรรจานวนมาก
งบประมาณสมดุล
๒. บริหารจัดการระบบจัดเก็บรายได้ของ อปท.เอง ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน หลากหลาย
๑. สถานที่ทางานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้
ประเภท
มาติดต่อราชการ
๒. การนาครุภัณฑ์ไปดาเนินการในสิ่งที่ไม่จาเป็น
เร่งด่วน
ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
โอกาส (Opportunities)
๑. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ได้จากหน่วยงาน
ข้างเคียง

อุปสรรค (Threats)
๑. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เริ่มชารุดและล้าสมัย
๒. งบประมาณที่จากัด ทาให้ยังไม่สามารถปลูกสร้าง
อาคารหลังใหม่ได้

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ๑. แก้ไขและบริหารจัดการการให้บริการประชาชนได้
อย่างไร ภายใต้งบประมาณที่จากัด และพื้นที่คับแคบ
ไม่สะดวก
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ๑. การถ่ายโอนภารกิจที่มีมาก ภายใต้งบประมาณที่
ตาบลบางเลน ที่มีประสิทธิภาพ
จากัด ทาให้มีภาระในการบริหารงานและการ
๒. มีหมู่บ้านจัดสรรและประชากรมีจานวนมาก
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเว็บไซต์ที่เป็น
ศูนย์รวมหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย ระบบ
สารสนเทศต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. มีองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ

อุปสรรค (Threats)
๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมทุก
ความต้องการของประชาชน
๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในหลาย ๆ ด้าน ทาให้เกิดข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการกาหนดให้ อปท. ปฏิบัติ แต่
หากเมื่อปฏิบัติก็ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาต่อข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. วิธีให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์

๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีขนาดพื้นที่ไม่มากเกินไป ทาให้การบริการ
๑. เป็นเส้นทางสัญจรที่มียานพาหนะจานวนมากอาจ
สาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง
ทาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
๒. มีปริมาณขยะจานวนมาก ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความสะอาด อีกทั้งยัง
มีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
๓. ยังพบมีปัญหายาเสพติด และที่อยู่อาศัยไม่ถูก
สุขอนามัย
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. การเข้าสู่ AEC จะทาให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
๑. ถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
๒. มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก สบาย และเป็นแนวของ
หน่วยงานอื่น ซึ่งเมื่อมีปัญหาการชารุดทาให้ได้รับการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งไม่ไกลมากนัก การจราจรยังไม่
แก้ไขล่าช้า
ติดขัดจนเกินไป หากเทียบกับถนนสายอื่น ๆ ภายใน
๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
จังหวัดนนทบุรี
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่า
บริหารจัดการ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. ที่ตั้งของตาบลบางเลน ใกล้กรุงเทพมาก การ
คมนาคมสะดวก

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. จะบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะอย่างไรให้
ครอบคลุมทั่วถึง
๒. การยังไม่รับโอนภารกิจที่ไม่มีงบประมาณรองรับ
เพื่อดาเนินการ
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลบางเลนมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการจัดหาบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่จาเป็น ใน
ระดับท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด และจากการสารวจ วิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาล
ตาบลบางเลน และบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้
๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากเทศบาลตาบลบางเลน มี
สภาพพื้นที่ปริมณฑล อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีประชาชนอยู่อาศัย และมีหมู่บ้านจัดสรรจานวนมาก การคมนาคม
สะดวก สบาย ยานพาหนะที่ผ่านไปมามีมาก แต่การบริหารจัดการด้านการจราจรยังไม่ครบถ้วนเส้นทางคมนาคม
หลักและทางระบายน้ายังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้าเอ่อล้นท่วมบริเวณที่อยู่อาศัย เพราะยังขาด
ระบบการระบายน้าที่มีประสิทธิภาพ
๒.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากเป็นแหล่งที่พักอาศัย มีประชากรมาก แต่ภายใน
ชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกาลังกายไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในชุมชน
๓.) ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้ อ มชุ มชน ตาบลบางเลนมีโ รงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่งส่ ว นใหญ่เป็ น การ
ประกอบกิจการพาณิชยกรรมที่ไม่ทาให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการจราจร และปัญหาการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติโดยไม่มีการบาบัดน้าเสีย และการ
ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้
๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลอย่างไรต่อเทศบาล
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
๓.๒.๓) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน ทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะ
เสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
การรวมตัวกันเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น
จะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป คือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน และการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี ปัญหาจากแรงงานแฝง แรงงานต่างด้าว และที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขอนามัย จาก
ประชากรแฝงที่เข้ามาผิดกฎหมาย หรือแรงงานต่างด้าว ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่รู้กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรื อการขายที่ดินให้นายทุน แล้วไม่มีที่ทา
กิน อาจมีนายทุนเข้ามาลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่คานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้นปัญหา
ด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ ที่มีผลมา
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดขอ งโรค
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและการสาธารณสุขหากงบประมาณที่จัดสรรนั้นยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช ตามหลักประชาธิปไตย
และเป็นประชารัฐ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่า งกัน
ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด ปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรม ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสีย
ภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่น ในภูมิภาคอาเซียน จึง
ควรได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนโดยทั่วไปมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้ง การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น การเข้ามาท่องเที่ ยวในวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการกระทาลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม หรือธรรมเนียมการปฏิบัติตนของชาวพุทธต่อสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลบางเลน พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับ๑๒

(1)
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

5) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่น
คั่งและยั่งยืน

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนา

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัด

การผลิตและความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชนเพือ่ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรเชิง
สร้างสรรค์

ภาคกลาง
ตอนบน ๑

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม

1)ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๒. การเสริมความโดดเด่นของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เหลื่อมล้าในสังคม

๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสัก และลาน้าสาขา และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

๔. การพัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics
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แผนพัฒนา

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัด

การผลิตและความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชนเพือ่ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรเชิง
สร้างสรรค์

ภาคกลาง
ตอนบน ๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี

๒. การเสริมความโดดเด่นของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

๑ พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

๒ เสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓ เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสัก และลาน้าสาขา และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ

๔ พัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า
ปลอดภัยและยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๔. การพัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให้เป็น
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้

๖.พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภมู ิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบล

๑ พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข

๒ เสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

๓ เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและ

มีมูลค่าเพิ่ม

(Goals)

๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้

๖.พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม

๒ การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนา

๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๔ การพัฒนาด้านความ

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และ
การสาธารณสุข

ปลอดภัยของชุมชน

๑ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

๒ การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนา

บางเลน

เป้าประสงค์

๔ พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๔ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๕ การบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕ การบริหารจัดการองค์กร
พัฒนาและส่งเสริมด้านการ
ลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๖ การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖ การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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(๑)

เป้าประสงค์
(Goals)

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
๒.แผนงาน
งบกลาง

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน

(๒)การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา

๓.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

(๓)
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับ
โรคติดต่อ

แผนงาน
สาธารณสุข

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

(๔)การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๔.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัย
ของชุมชน

๑.
แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

๔.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง

๒.
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

(๕)การบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาและส่งเสริมด้านการ
ลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์

(๖) การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

๕.๒ กลยุทธ์
ด้านพัฒนา
และส่งเสริม
การลงทุน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานเคหะและชุมชน
๔.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๕.แผนงานสาธารณสุข
๖.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๖.แผนงานงบกลาง

แผนงาน
การศึกษ
า
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6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการ
ทานุบารุง
ศาสนา

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน
ในพื้นทีอ่ ย่าง
ทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
๒.แผนงาน
งบกลาง

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร ฯ

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะฯ

๓.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

๓.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภ
ค

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับ
โรคติดต่อ

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

๔.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๑.
แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

๑.โครงการอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ ฯลฯ

๑.โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
สตรีตาบลบางเลน
๒.โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตาบลบางเลน
๓.เบี้ยยังชีพคนชรา คน
พิการ ผู้ปว่ ยเอดส์
ฯลฯ

๑.โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารใน
เขตตาบลบางเลน
๒.ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา
สาธารณะ
ในเขตตาบลบางเลน
ฯลฯ

๑.โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

๑.โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้าดื่มเพื่อการ
บริโภคฯ
๒.โครงการรณรงค์
จัดการขยะ
อันตรายจากชุมชน
๓.โครงการหน้า
บ้านน่ามองลา
คลองสวยใส

๑.โครงการรณรงค์
บ้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานที่
ราชการ ฯ
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ
และอุบัติภยั ทาง
ถนน
๓.เงินสารองจ่าย

๕.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๔.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

๑.โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวที
ประชาคมตาบล
๒.โครงการฝึก
อบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ฯการ
มีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ฯลฯ

๕.๒ กลยุทธ์
ด้านพัฒนา
และส่งเสริม
การลงทุน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานเคหะและชุมชน
๔.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๕.แผนงานสาธารณสุข
๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

แผนงาน
การศึกษ
า

6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
การทานุ
บารุงศาสนา

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

๖.แผนงานงบกลาง

๑.เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจา
๒.ค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์
ค่าสาธารณูปโภค ซ่อมแซม
ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ
๓.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.เงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๑.โครงการวันเด็ก
๒.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
๓.โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
๔.โครงการผลิตสือ่
นวัตกรรมการ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฯลฯ

๑.โครงการแข่งขันกีฬาเชือ่ มความ
สามัคคีฯ
๒.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนฯ
๓.โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง
๕.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา
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3.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategic map)

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ

“บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เทศบาลตาบล

๒ การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนา

๔ การพัฒนาด้านความ

๕ การบริหารจัดการ พัฒนา

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และ
การสาธารณสุข

ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และ
เป็นประชารัฐ

และส่งเสริมด้านการลงทุน

บางเลน
เป้าประสงค์
(Goals)

ค่าเป้าหมาย

แบบ ยท.0๒

๑ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้
มีความอยู่ดี กิน
ดี

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

๒ การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการระบบขยะ
มูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล
น้าเสียและมลภาวะต่าง ๆ
การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การปลูกต้นไม้
ทดแทน อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้า ฯลฯ

๓ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิง

๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัย
ของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้า ระบบน้าอุปโภคบริโภค ป้ายจราจร
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ

๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๕ การบริหารจัดการ
พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล
ฯลฯ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการ
จัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการ
ออกกาลังกายในชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนา
และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ
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โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงาน
ที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง

๑.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๒. งบกลาง
๓.แผนงานสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
ด้านบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

บริหารจัดการระบบขยะ
มูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล
น้าเสียและมลภาวะต่าง ๆ
การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การปลูกต้นไม้
ทดแทน อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้า ฯลฯ

๓.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้า ระบบน้าอุปโภคบริโภค ป้ายจราจร
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับ
โรคติดต่อ

๑.แผนงานสาธารณสุข
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๔.แผนงานงบกลาง

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ฯลฯ

๔.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัย
ของชุมชน

๑.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ๒. งบกลาง
๓.การศึกษา
๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๔.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล

๕.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด้านพัฒนา
และส่งเสริม
การลงทุน

๑. แผนงานงบกลาง
๒.แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๓.แผนงานพาณิชย์
๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕.แผนงานการเกษตร
๖.แผนงานเคหะและชุมชน
๗.แผนงานสาธารณสุข
๘.แผนงานรักษาความสงบภายใน
๙.แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการ
จัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการ
ออกกาลังกายในชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนา
และวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

6.2 กลยุทธ์การ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
การทานุบารุง
ศาสนา

๑.แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป
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๑.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
๒. งบกลาง
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

๑.แผนงานสาธารณสุข
๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๔.แผนงานงบกลาง

๑.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ๒. งบกลาง

๑. แผนงานงบกลาง

๓.การศึกษา

๓.แผนงานพาณิชย์

๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๑.โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
สตรีตาบลบางเลน
๒.โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตาบลบางเลน
๓.เบี้ยยังชีพคนชรา คน
พิการ ผู้ปว่ ยเอดส์
ฯลฯ

๑.โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารใน
เขตตาบลบางเลน
๒.ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา
สาธารณะ
ในเขตตาบลบางเลน
ฯลฯ

๑.โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

๑.โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้าดื่มเพื่อการ
บริโภคฯ
๒.โครงการรณรงค์
จัดการขยะ
อันตรายจากชุมชน
๓.โครงการหน้า
บ้านน่ามอง
ลาคลองสวยใส
ฯลฯ

๑.โครงการรณรงค์
บ้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานที่
ราชการ ฯ
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ
และอุบัติภยั ทาง
ถนน
๓.เงินสารองจ่าย
(กรณีฉุกเฉิน) ฯลฯ

๑.โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวที
ประชาคมตาบล
๒.โครงการฝึก
อบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ฯการ
มีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ฯลฯ

๑.แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕.แผนงานการเกษตร
๖.แผนงานเคหะและชุมชน

๑.เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจา
๒.ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่า
ครุภัณฑ์ค่าสาธารณูปโภค,
ซ่อมแซมปรับปรุง วัสดุ
ครุภัณฑ์ ต่างๆ
๓.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.เงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๑.โครงการวันเด็ก
๒.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
๓.โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
๔.โครงการผลิตสือ่
นวัตกรรมการ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฯลฯ

๑.โครงการแข่งขันกีฬาเชือ่ มความ
สามัคคีฯ
๒.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนฯ
๓.โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง
๕.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา
๖.โครงการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ
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3.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยท.0๓

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้มีความอยู่ดี
กินดี

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ตาบลบางเลน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง

4

6

8

10

จานวนโครงการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง

พัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในตาบลมีความ
สวยงามทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

1

2

๓

๔

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในตาบลให้
เป็นระเบียบ
สวยงาม จานวน
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆในพื้นที่ การ
พัฒนาผังเมือง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และ
การควบคุมอาคาร

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

ร้อยละของการ
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค
จาเป็นพื้นฐาน
และการปรับปรุง
ดูแล

๑.กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลผลิต/โครงการ
โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การสงเคราะห์เบี้ย
คนชรา คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ ย
ติดเชื้อ
การอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มต่าง ๆ
โครงการด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการหน้าบ้านน่า
มองลาคลองสวยใส
ฯลฯ
โครงการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เช่น
การก่อสร้างศาลาที่
พักผู้โดยสาร
การปรับปรุงติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
การเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าเป็นหลอด LED
ฯลฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

สานัก
ปลัดเทศบาล

จังหวัด
อาเภอ

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กองช่าง

จังหวัด
อาเภอ

จังหวัด
อาเภอ

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มีการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และ
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านความ
การพัฒนาด้าน
ปลอดภัยของ
ด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ชุมชน ส่งเสริมการ ความเป็นระเบียบ
ของชุมชนส่งเสริม มีส่วนร่วมของ
การมีส่วนร่วมของ ประชาชนตามหลัก เรียบร้อยของ
ประชาชนตาม
ประชาธิปไตย และ ประชาชนภายใน
หลักประชาธิปไตย
ตาบลมีเพิ่มขึ้นอย่าง
เป็นประชารัฐ
และเป็นประชารัฐ
ต่อเนื่อง ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนศักยภาพ
ของตาบล
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ๔

เป้าประสงค์
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
การสาธารณสุข

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

4

6

8

10

จานวนโครงการ
ด้านสาธารณสุข
และสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นที่

๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และสุขภาวะ

๑

๒

๓

๔

จานวนโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
ให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย
ภายในชุมชน ให้
ความรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

๑.กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยของ
ชุมชน
๒. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชารัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วย
สนับสนุน

โครงการด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสุข
ภาวะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด
อาเภอ

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย ระงับเหตุ
และบรรเทาสาธารณ
ภัย การจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยภายใน
ตาบล
พัฒนาและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใน
ตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

จังหวัด
อาเภอ

ผลผลิต/โครงการ

40

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และ ส่งเสริมด้าน
การลงทุนทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์

พัฒนาวางแผนการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนา ส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
พัฒนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์
ศิลปะ
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
อันดีงาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

การบริหารจัดการองค์กร
สามารถตอบสนองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการพัฒนา ส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

ร้อยละของการบริหาร
จัดการขององค์กร
เพิ่มขึ้น จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การลงทุนทุกภาคส่วน
ได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนา

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
และวางแผนการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะใน
ชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งเสริม
การออกกาลังกายใน
ชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ

๒

๔

๖

๘

จานวนโครงการ
ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา
อนุรักษ์วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทานุบารุง
ศาสนา

1. กลยุทธ์การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
การกีฬา
2. กลยุทธ์การอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทานุบารุงศาสนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองช่าง
๓.กองคลัง
๔.กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
๕.กอง
การศึกษา
โครงการด้านการพัฒนา ๑.กอง
การศึกษา การกีฬา
การศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรม
๒.กอง
จารีตประเพณีและ
สาธารณสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ และ
ทานุบารุงศาสนา
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน

การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีโครงการ
อบรมเพิ่มศักยภาพและ
ส่งเสริมการลงทุนในทุก
สาขาอาชีพ

41

สานัก
ปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ น่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

42

แผนพัฒนาท้องถิ น่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

ด้าน

๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

๑.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
๒.ด้านการดาเนินงาน
อื่น

๑.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๒.แผนงานสาธารณสุข
๓. แผนงานงบกลาง

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑.ด้านบริการชุมชนและ
การพัฒนาด้านบริหาร สังคม
จัดการและการอนุรักษ์ ๒.ด้านการเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานเคหะและ
ชุมชน
๒.แผนงานสาธารณสุข
๓.แผนงานการเกษตร

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองช่าง
๓.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๑.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
๒.ด้านการดาเนินงาน
อื่น

๑. แผนงานเคหะและ
ชุมชน
๒.แผนงานสาธารณสุข
๓.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๔.แผนงานงบกลาง

๑.สานัก
จังหวัด
ปลัดเทศบาล
อาเภอ
๒.กองช่าง
๓.กองสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๑.ด้านบริหารทั่วไป
๒.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
๓.ด้านการดาเนินงาน
อื่น

๑. แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานงบกลาง
๔.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
๕.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

๑.สานัก
จังหวัด
ปลัดเทศบาล
อาเภอ
๒.กองการศึกษา
๓.หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงาน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
๑.สานัก
จังหวัด
ปลัดเทศบาล
อาเภอ
๒.กองสาธารณสุขฯ
๓.หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

ที่

จังหวัด
อาเภอ

43

แผนพัฒนาท้องถิ น่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
บริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การลงทุนทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๑.ด้านบริหารทั่วไป
๒.ด้านบริการชุมชน
และสังคม
๓.ด้านการเศรษฐกิจ
๔.ด้านการดาเนินงาน
อื่น

๑.แผนงานงบกลาง
๒.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
๓.แผนงานการ
พาณิชย์
๔.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
๕.แผนงาน
การเกษตร
๖.แผนงานเคหะ
และชุมชน
๗.แผนงาน
สาธารณสุข
๘.แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
๙.แผนงาน
การศึกษา

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองคลัง
๓.กองช่าง
๔.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๕.กองการศึกษา
๖.หน่วยงานที่รับ
การสนับสนุน

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

๑.ด้านบริหารทั่วไป
๒.ด้านบริการชุมชน
และสังคม

๑.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
๒.แผนงาน
การศึกษา
๓.แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

๑.สานัก
๑.จังหวัด
ปลัดเทศบาล
๒.อาเภอ
๒.กองการศึกษา
๓.หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
จังหวัด
อาเภอ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานงบกลาง
รวม
2. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการเกษตร
รวม

แบบ ผ. 07
ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๙

๒๐,๔๐๐,๐๐๐

๒๙

๒๐,๔๕๐,๐๐๐

๒๙

๒๐,๕๐๐,๐๐๐

๒๘

๒๐,๕๐๐,๐๐๐

๑๑๖

๘๑,๘๕๐,๐๐๐

๒๙

๒๐,๔๐๐,๐๐๐

๒๙

๒๐,๔๕๐,๐๐๐

๒๙

๒๐,๕๐๐,๐๐๐

๒๘

๒๐,๕๐๐,๐๐๐

๑๑๖

๘๑,๘๕๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๘๘

๓๗,๙๒๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๒๒

๙,๔๘๐,๐๐๐

๘๘

๓๗,๙๒๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานงบกลาง

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๖

๓๐,๖๐๐,๐๐๐

๒๔

๕๑,๘๕๐,๐๐๐

๒๑

๓๐,๗๕๐,๐๐๐

๒๒

๒๗,๖๐๐,๐๐๐

๙๓

๑๔๐,๘๐๐,๐๐๐

รวม
4. การพัฒนาด้านความปลอดภัยของ
ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็น
ประชารัฐ
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒๖

๓๐,๖๐๐,๐๐๐

๒๔

๕๑,๘๕๐,๐๐๐

๒๑

๓๐,๗๕๐,๐๐๐

๒๒

๒๗,๖๐๐,๐๐๐

๙๓

๑๔๐,๘๐๐,๐๐๐

๒๑

๔,๐๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๘๑

๑๕,๖๐๐,๐๐๐

รวม

๒๑

๔,๐๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๘๑

๑๕,๖๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
5. การบริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุนทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการพาณิชย์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
รวม
6. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานการศึกษา
รวม

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๕๘

๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐

๖๐

๑๒๕,๘๐๐,๐๐๐

๕๘

๗๕,๘๐๐,๐๐๐

๕๘

๗๕,๘๐๐,๐๐๐

๒๓๔

๓๙๘,๒๐๐,๐๐๐

๕๘

๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐

๖๐

๑๒๕,๘๐๐,๐๐๐

๕๘

๗๕,๘๐๐,๐๐๐

๕๘

๗๕,๘๐๐,๐๐๐

๒๓๔

๓๙๘,๒๐๐,๐๐๐

๒๗

๓๗,๑๖๒,๗๐๐

๒๕

๓๒,๓๓๕,๗๐๐

๒๕

๓๒,๓๓๕,๗๐๐

๒๕

๓๒,๓๓๕,๗๐๐

๑๐๒

๑๓๔,๑๖๙,๘๐๐

๒๗

๓๗,๑๖๒,๗๐๐

๒๕

๓๒,๓๓๕,๗๐๐

๒๕

๓๒,๓๓๕,๗๐๐

๒๕

๓๒,๓๓๕,๗๐๐

๑๐๒

๑๓๔,๑๖๙,๘๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตาบลบางเลน

ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบล
บางเลน

๒

โครงการให้ความรู้การจัดทาบัญชีใช้
จ่ายภายในครัวเรือน

เสริมสร้าง ฟื้นฟู ให้
ความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ความรู้ในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุมชน

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
อาชีพ การอบรม ศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มองค์
ความรู้
ให้ความรู้ อบรมและ
พัฒนาผู้นาชุมชน

กลุ่มผู้นาชุมชนและ
ประชาชนโดยทัว่ ไป

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕

โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตาบล
บางเลน

กลุ่มสตรีตาบลบางเลน และ
ผู้สนใจ

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๖

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน

ให้ความรู้ อบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีตาบลบางเลน
เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความยากจนใน
พื้นที่ตาบลบางเลน

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนโดยทัว่ ไป

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.0๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและดูแล
ตนเองได้
ร้อยละ ๗๕ สามารถ
จัดทาบัญชีครัวเรือนได้
สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ได้
ประชาชนได้ความรู้และ
เข้าใจตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง นาไปปฏิบัติได้
ร้อยละ ๘๐ ของผู้นา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สามารถเพิ่มผู้นารุ่นใหม่
ได้
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มสตรี
มีอาชีพเสริมสร้างรายได้
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีงานและอาชีพ
ลดปัญหาความยากจนไม่
มีงานทา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบล
บางเลนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
มีการเพิ่มพูนความรู้ใน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
สามารถนามาปรับใช้ได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ นาไปปฎิบัติได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู้นาชุมชนได้รับการ
อบรมเพิ่มศักยภาพและมี
องค์ความรู้

สานัก
ปลัดเทศบาล

กลุ่มสตรีได้รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของกลุ่ม
ลดปัญหาความยากจนใน
พื้นที่ตาบลบางเลน

สานัก
ปลัดเทศบาล
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สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีสมาชิกกองทุนฯเพิ่มขึ้น
ทุกปี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และประชาชนที่
สนใจ

๘

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตาบลบางเลน (สพค.)

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล
บางเลน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๙

โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
ตาบลบางเลน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานสภาองค์กร
ชุมชนตาบลบางเลน

สมาชิกสภาองค์กรชุมชน
และประชาชนโดยทั่วไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐ โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลบางเลน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนตาบล
บางเลน

เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๑ โครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรี

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุ่ม
องค์กรสตรีภายใน
ตาบลบางเลน

กลุ่มองค์กรสตรี

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิ่มการออม และ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่พีง
ประสงค์ในชุมชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมภายในศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล
บางเลน

องค์กรมีความเข้มแข็ง
สามารถกาหนดกิจกรรม
การดาเนินงานได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สมาชิกสภาองค์กรชุมชน
เพิ่มขึ้นทุกปี

องค์กรเข้มแข็งและมีการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนฯมีเพิ่มขึ้นทุกปี
และสามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานได้

สภาเด็กและเยาวชน
ตาบลบางเลนมีความ
เข้มแข็งและดาเนิน
กิจกรรมได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

มีการจัดตั้งและ
ดาเนินงานของกลุ่มสตรี
ในพื้นที่ตาบลบางเลน

องค์การมีความเข้มแข็ง
และดาเนินกิจกรรมได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ร่วม
กิจกรรมมได้รับความพึง
พอใจ

๑๒ โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑๓ โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น “อุ่นรัก แบบพอเพียง”

อบรมหรือศึกษาดูงานให้
ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของผู้ร่วม
กิจกรรมได้รับความพึง
พอใจ

๑๔ โครงการส่งเสริมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ลดความขัดแย้งใน
สังคม

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ได้รับความ
พึงพอใจในการให้ความรู้
และการอบรม

ประชาชนโดยทัว่ ไปและ
ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม

กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนที่
สนใจ

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ และระวังป้องกัน
ได้

๑๕ โครงการสานสายใยรักครอบครัว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
อบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ให้กับครอบครัวมีความ
ชุมชนตาบลบางเลน
อบอุน่ เข้มแข็ง ป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และปัญหาสังคม
๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัว

สานัก
ปลัดเทศบาล

สมาชิกในครอบครัวมี
ความรักสามัคคี มีความรู้
และเข้าใจใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและพอเพียง
ตามฐานะ
การให้ความรู้และพัฒนา
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
เพื่อลดความขัดแย้ง เพิ่ม
ความเข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัว
มีกิจกรรมร่วมกันเพือ่
เพิ่มความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว
ลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
ลดปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น

สานัก
ปลัดเทศบาล
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สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของเด็กและ
เยาวชนมีการรวมกลุ่ม
และจัดทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์

๑๗ โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก
และเยาวชนตาบลบางเลน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มี เด็กและเยาวชนภายใน
เวทีสร้างสรรค์กิจกรรม
ตาบลบางเลน
ต่างๆ และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

๑๘ โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ตาบล

สมาชิกศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถ
พัฒนาและมีความพึง
พอใจในกิจกรรม

๑๙ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้
ความรู้และศึกษาดูงาน

อบรม ศึกษาดูงาน ให้
ความรู้กลุ่มอาชีพเพื่อ
สร้างงาน สร้างรายได้

กลุ่มอาชีพ และประชาชน
โดยทั่วไป

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐ โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
สนับสนุนหรือจัดตั้งกลุ่ม บางเลน
เกษตรกรในตาบลบางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผลิตน้าดื่ม

จัดตั้งหรือสนับสนุนกลุ่ม
ผลิตน้าดื่มสาหรับชุมชน
เพื่อให้ผลิตน้าดื่มในราคา
ถูกขายในชุมชน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กลุ่มผลิตน้าดื่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มา
จากความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
มีแหล่งเรียนรู้ในตาบล
เป็นแหล่งรวมข้อมูลใน
ตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้อยละ ๗๐ ได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม

เพิ่มความรู้เพิ่มอาชีพ
ให้กับกลุ่มอาชีพ หรือ
ชุมชนในตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ สามารถ
จัดตั้งหรือมีความรู้ในการ
ผลิตน้าดื่มชุมชน

มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรภายในตาบล
บางเลนอย่างเป็น
รูปธรรม
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ภายในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๒๒ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลฯ โดยให้ท้องถิ่น
เป็นแกนหลักประสาน
พลังประชารัฐ เข้าร่วม
ดาเนินการก่อสร้าง
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ ากไร้
ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
เทศบาลเป็นแกนหลัก
ประสานพลังประชารัฐ
เพื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ผู้พกิ ารหรือ
ยากจน
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๒๓ โครงการ TO BE NUMBER ONE

๒๔ โครงการอบรมและจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด
๒๕ โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
ดื่ม เพื่อการบริโภค (น้าประปาและ
น้าตู้หยอดเหรียญ ฯลฯ)
๒๖ โครงการมอบป้ายมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย “Clean food good
taste”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของเยาวชน
ในตาบลให้ความสนใจ
และมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม

จัดกิจกรรม หรืออบรม
ให้ความรู้เพื่อให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ลด
ปัญหาสังคมในเยาวชน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
และทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด

เยาวชน และประชาชนที่
สนใจ

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าดื่มเพื่อการ
บริโภคภายในชุมชนให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดื่มได้อย่างปลอดภัย
รับรองมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
ปลอดภัยในการบริโภค
มอบผู้ประกอบการ
ภายในตาบล

ตู้น้าหยอดเหรียญ ตู้น้าดื่ม
ภายในเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
อาหารภายในเขตตาบล

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชนมีกจิ กรรม
ร่วมกันภายในกลุ่ม

กองสาธารณสุขฯ

จัดให้ชุมชน มีกิจกรรม
เพื่อต่อต้านและรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

ร้อยละ ๘๐ ของตู้น้า
หยอดเหรียญ ตู้น้าดื่ม
ภายในเขตชุมชนได้รับ
การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ประกอบการให้ความ
สนใจและพึงพอใจ

เพื่อให้ชุมชนมีน้าดื่มที่มี กองสาธารณสุขฯ
คุณภาพ ปลอดภัยในการ
บริโภค
ประชาชนโดยทัว่ ไปได้
บริโภคอาหารที่สะอาด
และมีความปลอดภัย
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กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.๓ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ได้รับเบี้ย
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน, ตามบัญชีรายชือ่
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๗ เบี้ยยังชีพคนชรา

เพื่อจ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบล
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตาม
บางเลน
บัญชีรายชื่อ

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๒๘ เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับ คนพิการในพื้นที่ตาบล
คนพิการที่มีสิทธิตาม
บางเลน
บัญชีรายชื่อ

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๙๐ ได้รับเบี้ย
ตามบัญชีรายชือ่

คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๙ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตาบล
ผู้ป่วยเอดส์
บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๙๐ ได้รับเบี้ย
ตามบัญชีรายชือ่

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แบบ ผ.0๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ ได้รับความรู้
ในการบาบัดน้าเสีย

ปริมาณน้าเสียภายใน
ตาบลลดลง

กองสาธารณสุขฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑

โครงการจัดการน้าเสียในชุมชน

อบรมหรือให้ความรู้
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ ใน
การจัดการน้าเสียใน
ครัวเรือนและชุมชน

แหล่งน้าตามธรรมชาติ หรือ
แหล่งน้าทั่วไป

๒

โครงการนักสืบสายน้า

ให้ความรู้เยาวชนเพื่อ
การอนุรักษ์แหล่งน้า
สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

เยาวชนตาบลบางเลน/
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
ภายในตาบล

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

จานวนเยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากร และมีความพึง
พอใจในกิจกรรม

แหล่งน้าได้รับการ
อนุรักษ์ และเยาวชนมี
การปลูกฝังจิตสานึก
อนุรักษ์ทรัพยากร

กองสาธารณสุขฯ

๓

โครงการจัดเก็บวัชพืชและกาจัด
ผักตบชวาในคูคลองภายในตาบล
บางเลน

จัดเก็บวัชพืชและ
ผักตบชวาที่ขึ้น
หนาแน่นขวางทางน้า

คูคลอง แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติภายในตาบล
บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ปริมาณวัชพืชและ
ผักตบชวาลดลง

แหล่งน้าตามธรรมชาติมี
ความสะอาด

กองสาธารณสุขฯ

๔

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลาคลอง
สวยใส

อบรม ให้ความรู้
ปลูกฝังจิตสานึกรัก
ความสะอาด และ
อนุรักษ์แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ

บริเวณบ้านพักอาศัยและ
แหล่งน้าตามธรรมชาติ

๙๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๙๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๙๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๙๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

จานวนครัวเรือนที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
บ้านพักอาศัยและแหล่ง
น้าตามธรรมชาติ

เพิ่มความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม ภายในตาบล
มีระบบนิเวศน์ของแหล่ง
น้าตามธรรมชาติ

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕

โครงการลอกท่อระบายน้าในพื้นที่
ตาบลบางเลน

เพื่อขุดลอก ฉีดล้าง
กาจัดสิ่งปฏิกูลที่
ขวางทางระบายน้า
ภายในตาบล

ท่อระบายน้าภายในพื้นที่
ตาบลบางเลน หมู่ ๑-๑๑
จานวน ๑๐ หมูบ่ ้าน

๖

โครงการถนนสวยคลองใส

เพื่อรักษาความสะอาด
บริเวณสองข้างทางและ
คูคลอง

บริเวณสองข้างทางและ
คูคลองภายในตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ท่อระบายน้าสามารถ
ท่อระบายน้าภายใน
ระบายน้าได้ดี สามารถลด ตาบล ระบายน้าได้
การเกิดน้าท่วมขัง
ทันท่วงที และไม่เป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคจาก
การอุดตันของขยะ
ริมถนนและคูคลองได้รับ พื้นที่ตาบลบางเลนมี
การดูแลรักษาความ
ความสะอาดสวยงาม
สะอาด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ สามารถคัด
แยกขยะเพื่อการบริหาร
จัดการได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

โครงการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล

นักเรียน และประชาชน
โดยทั่วไป

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘

โครงการรณรงค์จัดการขยะอันตราย
จากชุมชน

อบรมหรือให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการหรือ
กาจัดขยะอันตรายจาก
ครัวเรือน

ประชาชนโดยทัว่ ไป
หรือกลุ่มเสี่ยง

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๙

โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ

อบรมหรือให้ความรู้เพื่อ ประชาชนโดยทัว่ ไป
ป้องกันการแพร่เชื้อโรค หรือกลุ่มเสี่ยง
จากขยะติดเชื้อ

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐ โครงการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
มูลฝอยภายในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขยะมูลฝอยภายในเขต
ตรวจวิเคราะห์
เทศบาล
องค์ประกอบของมูล
ฝอยภายในเขตเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๑ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล
ในชุมชนตาบลบางเลน

อบรมหรือให้ความรู้เพื่อ ประชาชนโดยทัว่ ไป
รณรงค์คัดแยกขยะ
รีไซเคิล ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน เสริมสร้าง
รายได้ในครัวเรือน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการคัดแยกประเภท
ขยะในโรงเรียน ปริมาณ
ขยะลดลง

กองสาธารณสุขฯ

ร้อยละ ๗๕ สามารถคัด
แยกขยะอันตรายและ
กาจัดได้อย่างถูกวิธี

ลดความเสี่ยงจากขยะ
อันตรายในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ สามารถคัด
แยกขยะติดเชื้อได้อย่าง
ถูกวิธี

ลดความเสี่ยงต่อแพร่เชื้อ
โรคจากขยะติดเชื้อใน
ชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สามารถแยกประเภทขยะ
มูลฝอยเพื่อการกาจัด
อย่างถูกวิธี

สามารถบริหารจัดการ
การกาจัดขยะภายในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของครัวเรือน ลดปริมาณขยะภายใน
ภายในตาบลสามารถคัด ชุมชน และในครัวเรือน
แยกขยะรีไซเคิลได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะภายในตาบล
ปริมาณขยะตกค้างลดลง

๑๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ

เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมือง และมีขยะ
จานวนมาก

๑๓ ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตาบลบางเลนให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก็บขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อ
ภายในตาบลบางเลน
นาไปทิ้งบริเวณบ่อทิ้ง
ขยะองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ริมทางหรือถนนในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลบางเลน

ภูมิทัศน์บริเวณริมทาง
หรือถนนในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ได้รับการปรับปรุงดูแล
ให้สะอาดสวยงาม

บริเวณริมทางหรือถนน ใน
ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕ โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
(Big Cleaning Day)

เพื่อให้เกิดจิตสานึกใน
การรักษาความสะอาด
รักษาสภาพแวดล้อม

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บริหารจัดการปริมาณ
ขยะภายในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ได้นาไปทิ้งบริเวณบ่อทิ้ง
ขยะ ทีห่ ่างไกลจากแหล่ง
ชุมชน

ลดปริมาณขยะภายใน
พื้นที่

กองสาธารณสุขฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของภูมิทัศน์
ได้รับการปรับปรุง

กองช่าง

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ปริมาณขยะในบริเวณที่
สาธารณะลดลง

มีการปรับปรุง แพ้วถาง
วัชพืช ต้นไม้ที่เกะกะ
กีดขวางได้รับการ
ปรับแต่ง ทัศนียภาพ
ภายในตาบลมีความเป็น
ระเบียบสวยงาม
สถานที่สาธารณะ ,
ราชการ มีความสะอาด
เป็นระเบียบ สวยงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

๑๖ โครงการเรียกคืนอลูมิเนียม เพื่อ
จัดทาขาเทียมพระราชทาน
๑๗ โครงการทาปุ๋ยหมักชุมชน

๑๘

โครงการท้องถิ่นนนท์ชุมชนสีเขียว
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
ตาบลบางเลน (หมู่ ๑-๑๑)

๑๙ โครงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตั้งจุดรับอลูมิเนียมไม่ใช้
แล้ว เพื่อทาประโยชน์
ให้กับผู้พิการ
จัดตั้งชุมชนนาร่องผลิต
ปุ๋ยหมักจากวัชพืช เพื่อ
ลดปริมาณขยะอินทรีย์

ประชาชนโดยทัว่ ไป
ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ นาอลูมิเนียม
มาส่งมอบให้ธนาคาร เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ ๗๐ ได้รับความรู้
สามารถนาไปใช้ในชุมชน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
ตาบล ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงาม

บริเวณริมทางเท้า ทางถนน
ริมคลอง หรือที่สาธารณะ
ฯลฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ภายในชุมชน

มีพื้นที่สีเขียว มีความเป็น กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามภายในชุมชน

อบรมหรือให้ความรู้
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เพื่อ
ผลิตน้าหมัก EM ใช้
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของผู้ร่วม
กิจกรรมสามารถ
ประยุกต์ใช้ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นได้

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิต
น้าหมัก EM เพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดปริมาณขยะ เพิ่ม
มูลค่าจากวัสดุเหลือใช้

กองสาธารณสุขฯ

มีปุ๋ยหมักใช้ในชุมชน ลด
การใช้สารเคมี

กองสาธารณสุขฯ
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กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.๓ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช
พื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์
ของจังหวัดให้ดารงอยู่
และขยายพันธุ์ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีพันธุ์พืชดั้งเดิมที่อนุรักษ์
ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

สานัก
ปลัดเทศบาล

ปริมาณของพันธุ์ไม้ยืนต้น กองสาธารณสุขฯ
ภายในตาบลมีเพิ่มขึ้น

๒๐ โครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และ
อนุรักษ์พันธุพ์ ืชท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนท์ พันธุ์ทุเรียนนนท์และพันธุ์
และพันธุพ์ ืชท้องถิ่นให้ พืชท้องถิ่น
คงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดนนทบุรี

๒๑ โครงการสนับสนุนปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น
เพื่อลดภาวะโลกร้อน

เพื่อเพิ่มออกซิเจนใน
บรรยากาศ ลดภาวะ
โลกร้อนจากพันธุ์ไม้
ยืนต้น

พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

๒๒ โครงการคลินิกเกษตรชุมชน

เพื่ออบรม แนะนา ให้
ความรู้ แนะนาพันธุ์พืช
หรือแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กลุ่มเป้าหมายให้ความ
การได้รับความรู้และ
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม นาไปใช้ประโยชน์ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมราว
สะพานบริเวณคลองวัดประชา
รังสรรค์ หมู่ที่ ๑

เพื่อก่อสร้างราวสะพาน
หมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๑

๒

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณ
ถนนหน้าบ้านนางบังอร คุ้มวัน
หมู่ที่ ๑

ก่อสร้างทางเดินเท้า
บริเวณถนนหมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๑

๓

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่ที่ ๑

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๑

ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑

๔

โครงการก่อสร้างลูกกรงราวสะพาน
ทางเดินเท้าบริเวณหมู่ที่ ๒

ก่อสร้างลูกกรงราว
สะพานทางเดินเท้า
บริเวณหมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๒

๕

โครงการซ่อมแซมศูนย์ผลิตน้าดื่ม
หมู่ที่ ๒

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
ผลิตน้าดื่ม หมู่ที่ ๒

ศูนย์ผลิตน้าดื่ม หมู่ที่ ๒

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

แบบ ผ.0๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

-

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟ้าถนน)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณ
คลองมะซาง – สะพานบางพลู
หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างทางเดินเท้า
บริเวณคลองมะซาง –
สะพานบางพลู หมู่ที่ ๒

คลองมะซาง – สะพาน
บางพลู หมู่ที่ ๒

๗

โครงการก่อสร้างยกระดับทางเท้า
ซอยบางเลน ๒ ตลอดสายหมู่ที่ ๒
(บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่อี๊ด)

ก่อสร้างยกระดับทาง
เท้าซอยบางเลน ๒
หมู่ที่ ๒

ซอยบางเลน ๒ หมู่ที่ ๒

๘

โครงการก่อสร้างทางเท้า ทางเข้า
บริเวณหน้าบ้านนางพุฒ หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างทางเท้า หมู่ที่
๒

หมู่ที่ ๒

๙

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.
ซอยบริเวณหน้าบ้านลุงเพลิน หมู่ที่๒

ก่อสร้างทางเดินเท้า
ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๒

๑๐ โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณ ซ่อมแซมทางเดินเท้า
หลังบ้านนางองุ่น ยิ้มอ่อน หมู่ที่ ๓
หมูท่ ี่ ๓

หมู่ที่ ๓

๑๑ โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าริม
คลองยายส้ม หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๓

ซ่อมแซมทางเดินเท้าริม
คลองยายส้ม หมู่ที่ ๓

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง
บางมะซางและคลองยายส้ม หมู่ที่ ๓

ซ่อมแซมสะพานข้าม
คลอง หมู่ ๓

หมู่ที่ ๓

๑๓ โครงการก่อสร้างประตูน้าคลอง
บางสะแก หมู่ที่ ๔

ก่อสร้างประตูน้าคลอง
บางสะแก หมู่ที่ ๔

คลองบางสะแก หมู่ที่ ๔

๑๔ โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับ
สะพานบริเวณหน้าบ้านนางจารัสนางพิกุล พร้อมอุดหนุนวางท่อ
ประปา หมู่ที่ ๖
๑๕ โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับ
สะพานอดีตผู้ใหญ่บา้ นอรุณถึงบ้าน
นายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖
๑๖ โครงการก่อสร้างประตูน้า หมู่ที่ ๖
ถึงหมู่ที่ ๗ พร้อมยกระดับถนน
หมู่ที่ ๖ , ๗ และ ๑๑

ก่อสร้างทางเท้า
ยกระดับสะพาน พร้อม
อุดหนุนวางท่อประปา
หมู่ที่ ๖
ก่อสร้างทางเท้า
ยกระดับ หมู่ที่ ๖
ก่อสร้างประตูน้า หมู่ที่
๖ ถึงหมู่ที่ ๗
พร้อมยกระดับถนน
หมู่ที่ ๖ , ๗ และ ๑๑

หมู่ที่ ๖ , ๗ และ ๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๗,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

หมู่ที่ ๖

-

๒,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

หมู่ที่ ๖

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๗ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าวัดโบสถ์ ก่อสร้างทางเดินเท้า
บางคูเวียง หมู่ที่ ๖
หมูท่ ี่ ๖

หมู่ที่ ๖

๒๕๖๑
(บาท)
-

๑๘ โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับ
ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้าน น.ส.ศิริลักษณ์
ถึง หน้าบ้าน น.ส.ลมัย หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๗

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าซอยข้าง ก่อสร้างทางเดินเท้า หมู่ หมู่ที่ ๘
รพ.สต.ถึงวัดศรีราษฎร์ หมู่ที่ ๘
ที่ ๘

-

-

-

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๒๐ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
พร้อมฝังท่อระบายน้า หมูบ่ ้าน
ชนาพรเพลส หมู่ที่ ๙

ก่อสร้างยกระดับถนน
พร้อมฝังท่อระบายน้า
หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๙

-

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายชม ชูถม หมู่ที่ ๑๐

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๐

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับ
บริเวณหน้าบ้านนายชุม และบ้าน
นางระทม ถึงสวนนายธิติพัฒน์
หมู่ที่ ๑๐

ก่อสร้างทางเท้า
ยกระดับ หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๐

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ก่อสร้างทางเท้า
ยกระดับ หมู่ที่ ๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

๒๓ โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนน
ซอยเอื้ออารีย์ ๑๗ หมู่ที่ ๑๐
๒๔ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
บริเวณคลองนายเติม หมู่ที่ ๑๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงทางเดินเท้า
ทางเดินเท้าถนนเอื้ออารีย์
ถนนเอื้ออารีย์ ๑๗
๑๗ หมูท่ ี่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๐
ก่อสร้างประตูระบายน้า คลองนายเติม หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๐

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

-

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๒๕ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า
ซอยศาลเจ้าพ่อเขาเขียว หมู่ที่ ๑๐

ปรับปรุงท่อระบายน้า
ท่อระบายน้าซอยเจ้าพ่อเขา
ซอยศาลเจ้าพ่อเขาเขียว เขียว หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๐

-

๒๖ โครงการก่อสร้างติดตั้งราวสะพาน
ทางเดินเท้าบริเวณคลองนายเติม
หมู่ที่ ๑๐

ก่อสร้างติดตั้งราว
สะพานทางเดินเท้า
บริเวณคลองนายเติม
หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๐

-

๒๗ โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า
บริเวณคลองตานวล หมู่ที่ ๑๑

ซ่อมแซมทางเดินเท้า
บริเวณคลองตานวล
หมู่ที่ ๑๑

หมู่ที่ ๑๑

-

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๘ โครงการก่อสร้างช่องทางรถจักรยาน
หมู่ที่ ๑ – ๑๑

ก่อสร้างช่องทาง
รถจักรยาน
หมู่ที่ ๑ – ๑๑

หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๙ โครงการสร้างลูกระนาดบนพื้นถนน
หมู่ที่ ๑-๑๑

ก่อสร้างลูกระนาดเพื่อ
ลดความเร็ว
หมู่ที่ ๑ – ๑๑

หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๓๐ โครงการก่อสร้างทางลาดพร้อม
ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะสาหรับ
ผู้พิการ หมู่ที่ ๑-๑๑

ก่อสร้างทางลาดพร้อม
ปรับปรุงห้องน้า
สาธารณะสาหรับ
ผู้พิการ

หมู่ที่ ๑-๑๑

-

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๓๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้า หมู่ที่ ๑-๑๑

ซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้าที่ชารุด

ฝาท่อระบายน้า หมู่ที่
๑-๑๑

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ถนน ทางคมนาคม
ทางสัญจรภายในตาบล
บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๓๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางคมนาคม ทางสัญจรภายในตาบล ทางคมนาคม ทาง
บางเลน หมู่ที่ ๑-๑๑
สัญจรภายในตาบล
บางเลนที่ชารุดให้ใช้
งานได้ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

๓๓ โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแสดง
สถานที่สาคัญ

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

พื้นที่ตาบลบางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ติดตั้งป้ายแสดงสถานที่
สาคัญเพื่อให้ความ
สะดวกสาหรับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
อุดหนุนการไฟฟ้านคร
หลวงเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่
ตาบลบางเลน
อุดหนุนการประปานคร
หลวงเพื่อขยายเขตการ
ติดตั้งประปาสาธารณะ
ในพื้นที่ตาบลบางเลน

พื้นที่ในตาบลบางเลน

พื้นที่ตาบลบางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๓๖ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะจุดที่ชารุด

พื้นที่ตาบลบางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๓๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

พื้นที่ตาบลบางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
๓๕ โครงการขยายเขตประปาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๘ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
บริเวณหมู่บ้านวราพร หมู่ที่ ๙

เพื่อก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าบริเวณ
หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๙

๒๕๖๑
(บาท)
-

๓๙ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
ซอยบางเลน ๑๑ หมู่ที่ ๙

เพื่อก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าบริเวณซอย
บางเลน ๑๑ หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๙

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๗๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
-

๗,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๐ โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกาลัง
กายและก่อสร้างห้องน้าทางเข้า
หมู่บ้านเจ้าพระยา ๘ เฟส ๑
หมู่ที่ ๑๐

ปรับปรุงสถานที่ออก
กาลังกายและก่อสร้าง
ห้องน้า หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๐

๔๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑๐

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

หมู่ที่ ๑๐

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

-

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
ที่

โครงการ

๔๒ โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ
ภายในตาบลบางเลน หมู่ที่ ๑-๑๑
๔๓ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ่อ
บาบัดน้าเสีย

วัตถุประสงค์
ขุดลอกโคลนเลนใน
คูคลองภายในตาบล
บางเลนเพื่อป้องกัน
น้าท่วม
เพื่อจัดสร้างบ่อบาบัด
น้าเสียในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คูคลองสาธารณะในพื้นที่
ตาบลบางเลน
บ่อบาบัดน้าเสีย

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

-

๒๕๖4
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ
น้าเสียได้รับการบาบัด
อย่างถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ปริมาณน้าเสียลดลง

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

๔๔ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการดูแล
สุขภาพประชาชน

๔๕ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานและแกนนา
สุขภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริการด้านสาธารณสุข
ของ อสม. ในเขตตาบล
บางเลน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มพูนความรู้
ให้กับ อสม.และแกนนา
สุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน จานวน ๑๐ หมู่บา้ น
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุนฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุนฯ เงินอุดหนุนฯ

๒๕๖4
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุนฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
กลุ่ม อสม.ได้ดาเนิน
กิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขในชุมชนได้

อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน และแกนนาสุขภาพ

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กลุ่มเป้าหมายสามารถนา
ความรู้เพื่อไปพัฒนา
ชุมชนด้านการ
สาธารณสุขได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโคการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

๔๖ โครงการบางเลนรักษ์สุขภาพ
เคลื่อนที่

๔๗ โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๔๘ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และคุมกาเนิดสุนัข แมวและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเทศบาล
๔๙ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบลบางเลน
๕๐ โครงการจัดตั้งระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบล
บางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
สามารถคัดกรองโรค
เบื้องต้นได้ เช่น
เบาหวาน ความดันโลหิต
ฯลฯ

เพื่อคัดกรองและตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นให้กบั
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ฯลฯ
เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือด

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาชนโดยทัว่ ไป

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนโดยทัว่ ไป

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สามารถควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ได้

เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าจากสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม และ
คุมกาเนิดสุนัขและแมว
เพื่อควบคุมจานวน
เพื่อให้มีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพื่อบริการ
ประชาชนภายในตาบล

สุนัข แมว และสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนม ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนโดยทัว่ ไป

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

เพื่อให้มีระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่
ทันสมัย และเจ้าหน้าที่
ได้รับการอบรมเพื่อให้
บริการประชาชน

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได้รับความ
พีงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมประชากรของ
ประชาชนได้รับความ
สุนัขและแมวในเขตตาบล พีงพอใจ
ได้ สามารถป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

กองสาธารณสุขฯ

-

มีศูนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อบริการประชาชน

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

-

มีอุปกรณ์ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินที่ทันสมัย มี
เจ้าหน้าที่ที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ทันท่วงที

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๕๑ โครงการรู้ไว้ห่างไกลเอดส์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ความรู้ความ
เยาวชน และประชาชน
เข้าใจ และตรวจ
โดยทั่วไป
คัดกรองเบื้องต้น
เกี่ยวกับโรคเอดส์
(AIDS) ลดปัญหาการติด
โรคในคู่สมรส และ
เยาวชน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถลด
ความเสี่ยงในการติดโรค
ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลดการแพร่กระจายของ
เชื้อเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงได้

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
1.๔ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

๕๒ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

วัตถุประสงค์
เพื่อสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(สปสช.) มีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(สปสช.)

๒๕๖๑
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
๑

๒

๓

๔
๕

โครงการ
โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในเขต
พื้นที่เทศบาล
โครงการรณรงค์ป้องกันและระวัง
เพื่อรณรงค์และป้องกัน
อัคคีภัย และสาธารณภัย
การเกิดอัคคีภัย มี
ความรู้ในการป้องกัน
ตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิด
สาธารณภัย
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลด
เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุด อุบัติเหตุบนท้องถนน
พิเศษ
ในช่วงเทศกาลและ
วันหยุดต่าง ๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ เพื่อให้ความรู้แก่
ภัยในสถานที่ราชการ สถาน
ประชาชนเมื่อเกิด
ประกอบการ โรงงานต่าง ๆ
สาธารณภัย
โครงการฝึกทบทวนศักยภาพสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อพปร. ในการปฏิบัติ
(อพปร.) เทศบาลตาบลบางเลน
หน้าที่

แบบ ผ.0๑

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนผู้ประสบเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

อพปร. ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนโดยทัว่ ไปที่
เดือดร้อนจากเหตุ
สาธารณภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ลดความเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัยในพื้นที่

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๖๐ สามารถ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๖๕ มีความรู้และ
ป้องกันตนเองได้

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของ
ประชาชนได้รับความพึง
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พอใจในบริการสาธารณะ
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๖

โครงการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่ตาบลบางเลน

๗

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่
๘ โครงการบูรณาการเพื่อจัดตั้งจุดตรวจ จัดตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อ
สกัดป้องกันเหตุในพื้นที่ตาบล
ป้องกันเหตุร้าย โดย
บางเลน
อาจร่วมกับหน่วย
ราชการอื่น
๙ โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนแกน เพื่ออบรมให้ความรู้
นาข่าวประจาชุมชน
ให้กับแกนนาข่าวในการ
วิเคราะห์ และระวัง
เหตุร้ายภายในชุมชน
๑๐ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์
เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ป้องกันและ
เทศบาลตาบลบางเลน
บรรเทาสาธารณภัยที่มี
สภาพชารุดทรุดโทรม

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ ไม่เกิดเหตุ
อาชญากรรมร้ายแรงใน
พื้นที่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อให้มีจุดสกัดเพื่อป้องกัน
เหตุร้ายในพื้นที่ตาบล
บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แกนนาข่าวประจาชุมชน
และประชาชนโดยทั่วไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อให้สามารถใช้เป็นศูนย์
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดเสี่ยงการเกิด
อาชญากรรมในเขตตาบล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้อยละ ๗๕ ของผู้ได้รับ
การอบรม สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

มีจุดตรวจสกัดเพื่อ
ป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ และมีความ
ปลอดภัย

สานัก
ปลัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

มีแกนนาข่าวภายใน
ชุมชน

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

สถานที่ปฏิบัติงานได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๑๑ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ที่
มีความเสี่ยงสูง
๑๒ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ถังเคมีในการดับเพลิงให้แก่ชุมชน
และโรงเรียน

วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่มีความชานาญใน
การปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงสูง
เพื่อฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบัติในการใช้ถังเคมี
เพื่อดับเพลิงอย่าง
ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ประชาชนโดยทัว่ ไปและ
บุคลากรในโรงเรียน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ความมั่นใจและสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้ถัง ป้องกันการเกิดอัคคีภยั
เคมีเพื่อดับเพลิงอย่างถูก ในชุมชนได้
วิธี

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ
ได้อย่างมีประสิทธิภพ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.๓ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

๑๔ เงินสารองจ่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่ง
ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง จาก
ค่าปรับจราจร เช่น ป้าย
เครื่องหมาย สัญญาณ
ไฟ ฯลฯ
เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
หรือมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่เกิดขึ้น เช่น
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
ตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจัดการจราจรในพื้นที่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เร่งด่วน

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน
เพิ่มขึ้น

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑๕ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
อันเกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งในเขตเทศบาล
ตาบลบาลเลน เช่นครบ
วาระ แทนตาแหน่งว่าง
ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อการเลือกตั้งตามหลัก
ประชาธิปไตย

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นที่ให้
ความสนใจและใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการเลือกตั้งตามหลัก
ประชาธิปไตย

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑๖ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น
และเวทีประชาคมตาบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่มาร่วม
ประชุมเวทีประชาคมตาม
สัดส่วนที่กาหนด

ประชาชนโดยทัว่ ไปในเขต
พื้นที่ตาบลบางเลน

๑๗ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวที
ประชาคมตาบล
เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

คณะกรรมการได้เข้าร่วม
การประชุม

๑๘ โครงการให้ความรู้ประชาชนเกีย่ วกับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๙ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนของ
ชุมชน

ส่งเสริมให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และเข้าใจในการมีสว่ น
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชนได้รับความรู้
และให้ความสนใจการ
การพัฒนาท้องถิ่น

๒๐ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกรูปแบบ

เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์เพือ่
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกรูปแบบ

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการเลือกตั้งทุก
รูปแบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการพัฒนา

สานัก
ปลัดเทศบาล

มีการประชุมของ
คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
รับฟัง รับทราบ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล
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สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
1.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๒๑ โครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรัก
สามัคคี ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนโดยทัว่ ไปในเขต
พื้นที่ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดความรักสามัคคีของ
คนในชาติ

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

86

แบบ ผ.0๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานงบกลาง
๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
กองทุนมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
ทุกปี

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองทุนประกันสังคม

๖๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๖๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๖๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๖๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

พนักงานจ้างได้รับสิทธิ
สวัสดิการ

ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อบารุงสมาคมสันนิบาต การประชุม
เทศบาลแห่งประเทศไทย ระดับประเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา
ประเทศ
เพื่อให้ข้าราชการส่วน
เป็นขวัญและกาลังใจใน
ท้องถิ่นได้รับสิทธิ
การปฏิบัติงาน
สวัสดิการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการสังคม
ตาบลบางเลน

๒

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๓

เงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริม
การออม ตามนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย
เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง
เพื่อบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามสัดส่วนที่กาหนด

สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในเทศบาลตาบล
บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สร้างขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

สร้างขวัญและกาลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

๖

เงินกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจ
ชุมชน

เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามสัดส่วนที่
กาหนด
เพื่อช่วยเหลือกรณีการ
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร
เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุน
หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน
ตามกฎหมายกาหนด

กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจ
ชุมชน

๒๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป็นเงินกองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจชุมชน

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

87

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ฝ่ายประจา

๘

เงินเดือนฝ่ายประจา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝ่ายการเมือง

(โดยประมาณ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100 ของฝ่าย
การเมือง ได้รับเงินเดือน
(โดยประมาณ)
(โดยประมาณ)
(โดยประมาณ)
และค่าตอบแทนต่าง ๆ
๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่าย
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ประจา ได้รับเงินเดือน
(โดยประมาณ)
(โดยประมาณ)
(โดยประมาณ)
และค่าจ้าง
๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ เบิกจ่ายโดยเป็นไปตาม
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ระเบียบกฎหมายที่
(โดยประมาณ)
(โดยประมาณ)
(โดยประมาณ)
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๒๕๖๑
(บาท)
๓,๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
(โดยประมาณ)

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ๑๓,๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
(โดยประมาณ)

๙

ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯกาหนด
๑๐ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย ค่าวารสาร จัดทาสื่อ
ต่างๆเพื่อดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซม
ตามอานาจหน้าที่
ทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการรับรองและต้อนรับ
คณะบุคคล และค่าใช้จ่ายในการ
รับรองการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการรับรองและ
ต้อนรับคณะบุคคล
และการประชุมสภา
ท้องถิ่น

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๑,๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๓,๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

สานัก
ปลัดเทศบาล/
กองคลัง
สานัก
ปลัดเทศบาล/
กองคลัง

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล/
กองคลัง

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ทุกหน่วยงาน
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สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๗๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

๑๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
ราชการ และค่าจ้างการศึกษาวิจยั
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯกาหนด

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๗๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๓ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาวัสดุ
ต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ใน
สานักงานและบริการสาธารณะ เช่น
วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุแต่งกาย วัสดุ
สนาม ฯลฯ
๑๔ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์
ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ เพื่อ
ใช้ในสานักงานและบริการสาธารณะเช่น
ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวฯลฯ

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่าง ๆ ในดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล/
กองคลัง

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล/
กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล/
กองคลัง

การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๕ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตาบล
ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้าฯลฯ
๑๖ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง เทศบาลตาบลบางเลน

เพื่อสนับสนุนค่า
ทุกส่วนงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใน หมูท่ ี่ ๑-๑๑
การดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้า
รับการอบรมและศึกษา
ดูงาน เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และ
วินัยในการปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง เทศบาลตาบล
บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๑๗ โครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) หรือข้อมูลจาเป็น
อื่น ๆ ภายในตาบล

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. และข้อมูลอื่น ๆ
เช่น ค่าตอบแทน ค่า
บันทึกและประมวลผล
ข้อมูล ฯลฯ
เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
และข้อมูลจาเป็นอื่น ๆ
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๙๕ สามารถ
มีข้อมูลตาบลที่สามารถ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ภายใน นามาใช้ได้
ตาบล

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และระบบบริหาร
จัดการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพในการ
การปฏิบัติงาน มี
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพิ่มขึ้น

๑๘ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษา
โปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการชาระ
ภาษี

ท้องถิ่นมีรายได้จัดเก็บ
เองเพิ่มขึ้น

กองคลัง

ท้องถิ่นมีรายได้จัดเก็บ
เองเพิ่มขึ้น

กองคลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๙ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนชาระ
ภาษีตามกาหนด

เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชน
เพื่อชาระภาษี

การจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐ โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ในวันหยุดราชการ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้กับประชาชนในการ
ชาระภาษี

รายได้จัดเก็บเองจากภาษี
ท้องถิ่นภายในตาบล

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของรายได้
จากภาษีท้องถิ่น

๒๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ตามภารกิจหรืออานาจหน้าที่
ของเทศบาล

อุดหนุนหน่วยราชการ
อื่น ๆ ตามภารกิจ หรือ
อานาจหน้าที่ตาม
ระเบียบฯ หรือกฎหมาย
กาหนด
เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับประชาชน
ในพื้นที่ทราบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ สามารถ
เข้าใจระเบียบ ข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานราชการอื่น ๆ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ตามข้อกฎหมายหรือตาม ให้หน่วยงานราชการอื่น
ภารกิจ/อานาจหน้าที่
ตามระเบียบ กฎหมาย
กาหนด

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนโดยทัว่ ไป

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารของเทศบาล

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าใจและมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องใน
การปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๒ โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบ
ระบบไร้สาย
๒๓ โครงการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๒๔ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปี สาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๕ โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน
ตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเงินรางวัล
ประจาปีในการ
ปฏิบัติงานราชการ
สร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน จ่าย
ได้ตามระเบียบและข้อ
กฎหมายกาหนด
เพื่อสนับสนุนร้านค้า
ชุมชนตาบลบางเลนให้
มีศักยภาพในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้านค้าชุมชนตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
การปฏิบัติงานราชการ
ของเจ้าหน้าที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถเบิกจ่ายได้
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
กาหนด

๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
จาหน่ายในร้านค้าชุมชน

๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ ผู้ปฏิบัติงานมี
ขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้านค้าชุมชนมีผลิตภัณฑ์
ชุมชนจาหน่าย เพือ่ เป็น
แหล่งสร้างรายได้ใน
ชุมชน

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๓ แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๖ เช่าอาคารเพื่อใช้จัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลตาบล
บางเลน

จัดตั้งอาคาร
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลบางเลน
เพื่อดาเนินงานด้าน
พาณิชย์ของเทศบาล
และช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน
ให้มีแหล่งเงินกู้ยืมที่
ดาเนินงานจาก
หน่วยงานราชการ

เช่าอาคารจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดเตรียมเพื่อ
จัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลบางเลน

สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดหาอาคารที่เหมาะสม
ในการจัดตั้งที่ทาการ
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สถานธนานุบาลมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินงาน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๒๘ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก ประชาชนภายในตาบลบาง
ในการบริการประชาชน เลน
ให้คาแนะนา และ
ให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ตามอานาจ
หน้าที่

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากบริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๕ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

๒๙ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจาก มีการรวมกลุ่มเกษตรกร
การจัดกิจกรรมโครงการ ในพืน้ ที่

95

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๐ เงินเดือนฝ่ายประจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่าย
ประจา

ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง

๓๑ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่าย
ประจา ได้รับเงินเดือน
และค่าจ้าง
เบิกจ่ายโดยเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯกาหนด
๓๒ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย ค่าวารสาร จัดทาสื่อ
ต่างๆเพื่อดาเนินการตาม
ประชาสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน อานาจหน้าที่
ต่าง ๆ ฯลฯ

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๓๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
ราชการ

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

๓๔ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหา
วัสดุต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้
ในสานักงานและบริการสาธารณะ
เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุแต่งกาย
วัสดุสนาม ฯลฯ

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น
ๆในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯกาหนด
เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่าง ๆ
ในดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/กอง
สาธารณสุข

กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๕ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและ
บริการสาธารณะเช่น ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัวฯลฯ

เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๓๖ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตาบล
ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้าฯลฯ

เพื่อสนับสนุนค่า
ทุกส่วนงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใน หมูท่ ี่ ๑-๑๑
การดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองช่าง

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๗ โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลบาง
เลน (หลังใหม่)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ประชาชนโดยทัว่ ไป และ
สะดวก ในการมาขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
สาธารณะ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก
อาคารสานักงานหลังเก่ามีพื้นที่
คับแคบ และชารุด ไม่มีสถานที่
จอดรถ ทาให้ไม่สะดวกเมื่อมา
ติดต่อราชการ

๓๘ โครงการตกแต่งภายในอาคาร เพื่อจัดตกแต่งวัสดุอุปกรณ์
สานักงานเทศบาลตาบลบาง อานวยความสะดวกให้กับ
เลน (หลังใหม่)
ประชาชนเมื่อมาติดต่องาน
ราชการ
๓๙ โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ
บริเวณสานักงานเทศบาล
สานักงานเทศบาลตาบลบาง
ตาบลบางเลน (หลังใหม่)
เลน (หลังใหม่) เพื่อความ
สะดวกในการดูแลและรักษา
ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ประชาชนโดยทัว่ ไป และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

-

๔๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

-

-

อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหม่)

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบาย เมื่อมาติดต่อ
งานราชการ สามารถติดต่อ
งานราชการได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีการแบ่งส่วน
ราชการได้อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อตกแต่งสถานที่ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ผลงานแล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์
การตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก มีความพึง
พอใจ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๖ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ
และกาจัดมูลฝอย
สามารถเข้าใจหลักเกณฑ์
และมาตรฐานทาง
วิชาการสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ
และกาจัดมูลฝอยได้รับ
การตรวจสุขภาพประจาปี
เบื้องต้น
ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการประเมินเพื่อสารวจ
ความพึงพอใจ

๔๐ โครงการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
วิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ
และกาจัดมูลฝอย

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บ
ขนขยะและกาจัดมูล
ฝอยมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะและ
กาจัดมูลฝอยเทศบาลตาบล
บางเลน

๔๑ โครงการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนและกาจัดขยะ
มูลฝอย

เพื่อตรวจสุขภาพ
ประจาปีเบื้องต้นให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๒ โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่อสารวจความพึง
พอใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
และรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน

ผู้รับบริการเก็บขนขยะมูล
ฝอย ในพื้นที่ตาบลบางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขฯ

ความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

ได้ทราบข้อคิดเห็นและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๖ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔๓ เงินเดือนฝ่ายประจา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่าย
ประจา

๔๔ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
๔๕ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้สอย ค่าวารสาร จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ฯลฯ
๔๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
ราชการ
๔๗ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาวัสดุ
ต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ใน
สานักงานและบริการสาธารณะ เช่น
วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุแต่งกาย วัสดุ
สนาม ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง

๒๕๖๑
(บาท)
๘,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๘,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่าย
ประจา ได้รับเงินเดือน
และค่าจ้าง
เบิกจ่ายโดยเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯกาหนด
เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น
ๆในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯกาหนด

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่าง ๆ ทุกส่วนงาน
ในดาเนินการตามอานาจ
หมูท่ ี่ ๑-๑๑
หน้าที่

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๖ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๔๘ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและ
บริการสาธารณะเช่น ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัวฯลฯ
๔๙ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตาบล
ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้าฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

เพื่อสนับสนุนค่า
ทุกส่วนงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใน หมูท่ ี่ ๑-๑๑
การดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕๐ เงินเดือนฝ่ายประจา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ฝ่ายประจา

๕๑ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

๕๒ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้สอย ค่าวารสาร จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ฯลฯ
๕๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
ราชการ
๕๔ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาวัสดุ
ต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ใน
สานักงานและบริการสาธารณะ เช่น
วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุแต่งกาย วัสดุ
สนาม ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่าย
ประจา ได้รับเงินเดือน
และค่าจ้าง
เบิกจ่ายโดยเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯกาหนด
เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯกาหนด
เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่าง ๆ ในดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๕๕ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและ
บริการสาธารณะเช่น ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัวฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๘ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๕๖ เงินเดือนฝ่ายประจา

๕๗ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ฝ่ายประจา

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯกาหนด
๕๘ สนับสนุนการบริหารงานด้าน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย ค่าวารสาร จัดทาสื่อ
ต่างๆเพื่อดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ตามอานาจหน้าที่
ต่าง ๆ ฯลฯ
๕๙ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ราชการ
อื่น ๆในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯกาหนด
๖๐ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหา
ต่าง ๆ ในดาเนินการ
วัสดุต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้
ตามอานาจหน้าที่
ในสานักงานและบริการสาธารณะ
เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุแต่งกาย
วัสดุสนาม ฯลฯ

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

๒๕๖4
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้าราชการและพนักงานจ้าง

ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑
ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่าย
ประจา ได้รับเงินเดือน
และค่าจ้าง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

กองการศึกษา

เบิกจ่ายโดยเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

กองการศึกษา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

104

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.๘ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๖๑ สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและ
บริการสาธารณะเช่น ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัวฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกส่วนงาน
หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

(โดยประมาณ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหา

เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม ประชาชนโดยทัว่ ไป
พระชนมพรรษา และ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๒

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนโดยทัว่ ไป
ดาเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐ
พิธี เฉลิมพระเกียรติ
หรือเพื่อราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
แสดงถึงความจงรักภักดี
และเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ
เฉลิมฉลองกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ได้
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
พระราชวงศ์ทุกพระองค์
๒๕๖4
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.0๑

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ที่

โครงการ

๓

โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

๔

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

๕

โครงการฝึกอบรมธรรมะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสืบสานประเพณีวัน ประชาชนโดยทัว่ ไป
สงกรานต์ จัดให้มีการ
เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่
ของไทยตามประเพณี
นิยม ทาบุญเลี้ยงพระ
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
เพื่อสืบสานประเพณีวัน ประชาชนโดยทัว่ ไป
ลอยกระทง จัดให้มกี าร
เฉลิมฉลอง แข่งขันการ
ประดิษฐ์กระทงเข้า
ประกวด และ
การละเล่นต่าง ๆ เพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนโดยทัว่ ไป
จัดกิจกรรมให้กบั
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะ ในการ
ขัดเกลาจิตใจ ใช้เป็น
หลักในการดาเนินชีวิต

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการได้รับ
ความพึงพอใจ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สนุกสนาน รื่นเริง
เป็นการเฉลิมฉลอง
วันขึ้นปีใหม่ของไทย

กองการศึกษา

ร่วมสืบสานประเพณี
ดั้งเดิมให้สืบทอด
ต่อไป

กองการศึกษา

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมสามารถใช้หลักของ ได้รับความพึงพอใจ
พุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ

กองการศึกษา

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วม
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน กิจกรรมโครงการได้รับ
ความพึงพอใจ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ที่

โครงการ

๖

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น ๆ
ในพื้นที่ตาบลบางเลน

๗

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เยาวชนและประชาชน
จัดทาโครงการอบรม
โดยทั่วไป
จริยธรรม คุณธรรมเพื่อ
ทานุบารุงศาสนา และ
จัดกิจกรรม
วันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาหรือวันสาคัญ
ทางศาสนาอื่น ๆ ที่
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
บางเลนนับถือ เช่น วัน
เข้าพรรษา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ประชาชนโดยทัว่ ไป
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ปรากฏในพื้นที่ตาบล
บางเลน เพื่อให้เยาวชน
คนรุ่นหลัง ได้สืบทอด
ต่อไป

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการได้รับ
ความพึงพอใจ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความพึง
พอใจ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทานุบารุงศาสนาให้
คงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสนใจ และ
อนุรักษ์สืบทอด

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา การแข่งขัน
กีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน หรือโครงการสนับสนุนการ
ออกกาลังกายต่าง ๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการที่เกี่ยวข้อง
ด้านการกีฬา เช่นกีฬา
มวลชน กีฬาท้องถิ่น
แข่งขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาล กีฬาเชื่อม
ความสามัคคี ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนโดยทัว่ ไป
เยาวชน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลบางเลน และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น

๒๕๖๑
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีความสามัคคีในหมู่
คณะ การใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เพื่อ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๙

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๕00,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕00,000
๕00,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕00,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80 ของเด็กและ
เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติให้กับเด็ก
และเยาวชน

เด็ก และเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
เพื่อการพัฒนาการและ
การเจริญเติบโต

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีราษฎร์และเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๑๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีราษฎร์และเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๑๒ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)

เพื่อเป็นค่าสื่อการเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
การสอน วัสดุการศึกษา เล็ก ทต.บางเลน
ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้
ดื่มนม

เด็กได้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

กองการศึกษา

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ร้อยละ 80 ของเด็ก
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์

เด็กได้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

กองการศึกษา

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้รับ เด็กมีการพัฒนาด้านการ
การส่งเสริมการเรียนรู้
เรียนรู้ทางด้านร่างกาย
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
สังคม สติปัญญา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กมี
พัฒนาการที่สร้างสรรค์
จากประสบการณ์จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาการของเด็ก

กองการศึกษา

๑๓ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อจัดกิจกรรม อบรม เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
หรือทัศนศึกษาจาก
เล็ก ทต.บางเลน
แหล่งเรียนรู้ ให้เด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมจริง

๑๔ โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์ กินอย่าง
สร้างสรรค์เติบโตสมวัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
จัดกิจกรรมเพื่อให้
เล็ก ทต.บางเลน และ
ความรู้กับผู้ปกครองใน ผู้ปกครอง
การเลือกสรรอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ให้กับเด็ก

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองได้รับความ
พึงพอใจ

เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ที่มีประโยชน์

กองการศึกษา

๑๕ โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กมีสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสร้างสรรค์สื่อการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจ
เพื่อเพิ่มบรรยากาศการ
เรียนรู้ของเด็ก

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผู้สอนผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี

กองการศึกษา

สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็ก

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

112

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๔๐,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๔๐,000
๔๐,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๔๐,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80 เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บางเลน และผู้ปกครอง
ได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๖ โครงการสานฝันวันสดใส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน และ
ผู้ปกครอง

๑๗ โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เหมาะสมเต็มศักยภาพ
ตามวัย นามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
เล็กได้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านเด็กและ
ผู้ปกครอง การดูแลเด็ก
อย่างใกล้ชิด ผูกพัน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน และ
ผู้ปกครอง

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของเด็กได้รับ มีการพบปะพูดคุยกัน
การดูแลอย่างใกล้ชิด
ระหว่างผู้ปกครองเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแล
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๕ ของเด็กได้รับ ประชาชนได้รับความ
การปลูกฝังที่ดี
พึงพอใจ

กองการศึกษา

๑๘ โครงการระบบดูแลนักเรียน

๑๙ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
เด็กปฐมวัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความพึงพอใจ

กองการศึกษา

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๒๐ โครงการ Junior Scout

๒๑ โครงการกิจกรรม ๕ ส.
๒๒ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์

๒๓ โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย

๒๔ โครงการสวนพฤกษาศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของเด็กได้รับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
การพัฒนา
เล็กมีพัฒนาการ มี
ระเบียบวินยั และทักษะ
ในการดารงชีวิต เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๐ ของ ศพด.มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
เป็นระเบียบ
ร้อยละ ๗๐ ของเด็กเล็ก
ได้เล่นกีฬา

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรักษาความสะอาด
และ เป็นระเบียบ
เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ทั้ง ๔ ด้าน และรักการ
ออกกาลังกาย

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๐ ของเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ไทย
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเล็กมี
แหล่งเรียนรู้เบื้องต้นทาง
พฤกษาศาสตร์

เด็กเล็กมีความรักและ
ตระหนักถึงความเป็นไทย

กองการศึกษา

เด็กเล็กได้รับความรู้และ
รักธรรมชาติ

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมเพิ่ม
พัฒนาการ มีระเบียบ
วินัย และส่งเสริมทักษะ
ในการดารงชีวิต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมให้ เด็กมี
ส่วนร่วมกิจกรรม ๕ส.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมให้เด็กเล็กมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตาบลบางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบลบางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมการปลูกฝัง
ให้เด็กอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
มีแหล่งเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและ
ต้นไม้

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบลบางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่ม
พัฒนาการ
ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ดูแลตนเองได้เมื่อเกิด
อัคคีภัย
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเล็ก
สามารถรักษาความ
สะอาดร่างกายเบื้องต้นได้
ด้วยตัวเอง

๒๕ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
จัดกิจกรรมให้เด็กมี
เล็ก เทศบาลตาบลบางเลน
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน

๒๖ โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

เพื่อให้ความรู้ต่อเด็กเล็ก เด็กเล็กและผู้ดูแลภายใน
ในการดูแลตนเองเมื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกิดอัคคีภัย

๒,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อพัฒนาสุขนิสัยรักษา เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ความสะอาดให้เด็กเล็ก เล็กเทศบาลตาบลบางเลน
เพื่อป้องกันการเกิด
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น
โรคมือ เท้า ปาก โรค
ท้องเสีย โรคฟันผุ ฯลฯ

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์

กองการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ฝึกฝนอบรม

กองการศึกษา

การเกิดโรคติดต่อในเด็ก
เล็กลดลง

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บางเลน เข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุม โดยจัด
ประชุมอย่างน้อย
ปีละ ๔ ครั้ง
การก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน
(หลังใหม่) และห้องสมุด
ประชาชนตาบลบางเลน

๒๘ โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรและพนักงานทางการศึกษา และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
๒๙ โครงการประชุมคณะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมเกี่ยวกับการ
เทศบาลตาบลบางเลน
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

ผู้บริหาร บุคลากรและ
พนักงานผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ด้าน
การศึกษา
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเลน

๓๐ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน (หลังใหม่)
พร้อมห้องสมุดประชาชนตาบล
บางเลน

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหม่)
-ห้องสมุดประชาชนตาบล
บางเลน

๔,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหม่)

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน (หลังใหม่)
พร้อมห้องสมุด
ประชาชนตาบลบางเลน
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า
ศูนย์รวมความรู้ในตาบล
๓๑ โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อตกแต่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
บางเลน (หลังใหม่)
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บาง
เลน(หลังใหม่) ให้
สวยงาม น่าอยู่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การตรวจรับผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการศึกษา
จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน

กอง
การศึกษา

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

กอง
การศึกษา

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ

กอง
การศึกษา
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กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖4
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๒ โครงการสารวจข้อมูลเด็กเล็ก
ก่อนให้เข้ารับการดูแลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบาง
เลน
๓๓ โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เพื่อสารวจข้อมูล ที่จาเป็นใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน

๓๔ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลตาบล
บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕ โครงการอบรบให้ความรู้สาหรับ
ผู้ปกครองหลังการศึกษา (ปัจฉิม
นิเทศ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
และสัมพันธ์อันดีระหว่างครู
และผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง ครู และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๖ โครงการประกันคุณภาพภายใน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการทางานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ครูและเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตาบลบางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เด็กเล็กที่มีอายุจะครบ
เกณฑ์การเข้ารับการดูแล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเลน
แผนพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของจานวน
เด็กเล็กได้จัดเก็บเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการ
บริหารจัดการ
มีแผนพัฒนาการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการการศึกษา
ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในฐานะ
บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ปกครองเข้าใจและมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อครู
เพื่อเกิดผลดีต่อ
พัฒนาการของเด็กเล็ก
ร้อยละ ๗๐ ของครู
สามารถบริหารจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีฐานข้อมูลไว้สาหรับการ
บริหารจัดการ

กองการศึกษา

มีแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการการศึกษา

กองการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
มีการสื่อสารและเข้าใจ
อันดีระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
เล็ก เพื่อพัฒนาการที่ดี
ของเด็กเล็ก
บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา
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กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

เครื่องเล่นสาหรับ
เด็ก

๒

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์ส่วนกลาง
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้ออก
กาลังกาย ฝึกฝน
พัฒนาการใช้
กล้ามเนื้อ มีสุขภาพ
แข็งแรง มีการ
เสริมสร้างพัฒนาการที่
ดี
จัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลางเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานราชการ
ของกองการศึกษาฯ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เนื่องจากรถยนต์
ส่วนกลางไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดหาเครื่องเล่นสาหรับ
เด็ก
(จานวน ๑๐ หมู่บา้ น)

รถยนต์ส่วนกลาง
จานวน ๑ คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กองการศึกษา

-

๑,๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่
๓

แผนงาน
การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์
รถตู้ส่วนกลาง
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รวมแผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

จัดซื้อรถยนต์
รถตู้ส่วนกลาง
ส่วนกลางประเภทรถตู้ จานวน ๑ คัน
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
ของกองการศึกษาฯ
ในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

๓,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

119

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์
รถบรรทุกขยะแบบ
ยานพาหนะและ เปิดข้าง (รถบรรทุก
ขนส่ง
หกล้อขนาดเล็ก)

เพื่ออานวยความ
รถบรรทุกขยะแบบเปิด
สะดวกในการเก็บขน ข้าง ชนิดหกล้อขนาด
ขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ เล็ก จานวน ๑ คัน
หรือใช้บรรทุกสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้ปริมาณมาก

๒

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง รถขยะแบบอัดท้าย

๑.เพื่อใช้ในการเก็บขน
ขยะซึ่งมีคณ
ุ สมบัติใน
การบีบอัดขยะให้แน่น
สามารถใช้เก็บขนได้
ในปริมาณมาก
๒.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะใน
พื้นที่
๓.รถเก็บขนขยะที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันมีสภาพ
เก่า เนื่องจากอายุการ
ใช้งานทาให้มีการซ่อม
บารุงบ่อย ไม่พอเพียง
ในการใช้งาน

รถขยะแบบอัดท้าย
ปริมาณความจุไม่น้อย
กว่า ๑๐ ลบ.ม.
ปีละ ๑ คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

๓,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

๓,๕๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ทต.บางเลน สิ่งแวดล้อม
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ถังขยะ
แบบคอนเทนเนอร์

เพื่อใช้รองรับขยะ
ภายในตาบลที่มี
ปริมาณมาก และทา
ให้ประหยัดเวลาใน
การจัดเก็บ สามารถ
รองรับขยะได้จานวน
มาก
เพื่อจัดซื้อรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้
เป็นรถยนต์
อเนกประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
และงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่
พอเพียงต่อการใช้งาน

๓

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์อื่น

๔

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์บรรทุก
ยานพาหนะและ (ดีเซล)
ขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ถังขยะ
แบบคอนเทนเนอร์
จานวน ๖ ใบ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
จานวน ๑ คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๔,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

๑,๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๕

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง รถกวาดถนน (รถ
กวาดฝุ่น)

จัดซื้อรถกวาดถนน
หรือกวาดฝุ่น เพื่อใช้
กวาดถนน หรือกวาด
ฝุ่น สามารถประหยัด
แรงงาน และได้
ปริมาณงานที่รวดเร็ว
มีความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

รถกวาดถนน
หรือกวาดฝุ่น ชนิด
๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๒๐ แรงม้า
จานวน ๑ คัน

๖

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เพื่อป้องกันและแก้ไข
น้าท่วมในพื้นที่ตาบล
บางเลน ซึ่งมีปริมาณ
น้าจานวนมากในช่วง
ฤดูน้าหลาก ทาให้
ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมากจาก
น้าท่วมขัง เพื่อติดตั้ง
ตามจุดต่าง ๆ ที่มี
ปัญหาน้าท่วม

เครื่องสูบน้า
ปีละ ๑ เครื่อง

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

เครื่องสูบน้า

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๖,๓๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่
๑

แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

รถสุขาเคลื่อนที่

รวมแผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ รถสุขาเคลื่อนที่
เพื่อใช้ในการบริการ จานวน ๑ คัน
ประชาชน เป็นการ
อานวยความสะดวก
และเพื่อสุขอนามัยที่ดี
ต่อประชาชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๑

การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

รถดับเพลิง

เพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระงับอัคคีภัยในพื้นที่
รถดับเพลิงที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่เพียงพอ
ต่อการระงับและ
ป้องกันอัคคีภัยใน
พื้นที่ตาบลบางเลน
และพื้นที่ข้างเคียงได้

๒

การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

เรือดับเพลิง

เพื่อใช้ระงับอัคคีภัยใน เรือดับเพลิง
พื้นที่บริเวณริมน้าหรือ จานวน ๑ ลา
ริมคลอง ซึ่งไม่
สามารถใช้รถดับเพลิง
เข้าถึงได้สะดวก
ป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยได้อย่าง
ทันท่วงที

รถดับเพลิง
จานวน ๑ คัน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

-

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
หมวด

ประเภท

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

แผนงาน

๓

การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์
รถจักรยานยนต์ใช้
ยานพาหนะและ ตรวจการณ์ในพื้นที่
ขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้
ซึ่งเพิ่มความสะดวก
ตรวจการณ์ในพื้นที่
และรวดเร็วในการ
จานวน ๒ คัน
ตรวจการณ์ ระงับเหตุ
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

๔

การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

จัดซื้อกล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
ปัญหาอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และปัญหา
อื่น ๆ ในพื้นที่ได้
ติดตั้งเสริมเพิ่มเติมใน
บริเวณจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวัง
และสามารถระงับเหตุ
ได้ทันท่วงที

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมติดตั้ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

กล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมติดตั้ง
บริเวณ หมู่ที่ ๑ – ๑๑
(จานวน ๑๐ หมู่บา้ น)
ตรวจสอบเพื่อติดตั้ง
เพิ่มเติมในบริเวณจุด
เสี่ยงต่าง ๆ ทุกปี

2561
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

-

สานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

๕,๐๐๐,๐๐๐ สานักปลัดเทศบาล
ทต.บางเลน (งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

๕

การรักษาความ
สงบภายใน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์
รถตู้ส่วนกลางเพื่อ
ยานพาหนะและ ใช้ปฏิบัติงานกู้ภัย
ขนส่ง
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์
จัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลางประเภทรถตู้
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
งานป้องกันฯ หรือใน
การระงับเหตุต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถยนต์ตสู้ ่วนกลางเพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานกู้ภัย พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

๗,๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์ส่วนกลาง
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

๒

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดซื้อรถยนต์
รถยนต์ส่วนกลาง
ส่วนกลางเพื่อใช้ใน
จานวน ๑ คัน
การปฏิบัติงานราชการ
สานักปลัดเทศบาล
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เนื่องจากรถยนต์
ส่วนกลางไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

เครื่องออกกาลังกาย เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก
กาลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

จัดหาเครื่องออกกาลัง
กายสาหรับประชาชนใน
ชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๑
(จานวน ๑๐ หมู่บา้ น)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๑,๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

สานักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

3

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์
ยานพาหนะและ ส่วนกลาง เพื่อ
ขนส่ง
ใช้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

๔

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา ป้าย
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
อิเลคทรอนิกส์

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลางเพื่อใช้
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่เพิ่มศักยภาพใน
ด้านประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ เกี่ยวกับ
งานบริการสาธารณะต่าง
ๆ ของเทศบาล
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสดง
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้
ประชาชนทราบ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายและ
ประชาชนให้ความสนใจ
ทาให้รับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

-

สานักปลัดเทศบาล

รถยนต์ส่วนกลาง
เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ๑ คัน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

ป้ายประชาสัมพันธ์
อิเลคทรอนิกส์ ในพื้นที่
ตาบลบางเลน
จัดทาปีละ ๑ ป้าย

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐ สานักปลัดเทศบาล
ทต.บางเลน

๗,๗๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ น่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องและขับเคลื่ อนการพัฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน์ (5)
3.5 กลยุทธ์ (5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สาคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชน ในการจั ด ทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ซึ่งจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนั้น ควร
ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ เช่น
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(จะทา) แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี เข้มแข็ง เมื่อช่วยเหลือตนเองได้นาไปสู่การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อนาไปสู่การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อ ประนีประนอมต่อกัน
(สนับสนุน) แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรมีการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นนามาประยุกต์ใช้ และ
เป็นแนวทางสาคัญที่ผู้นาท้องถิ่นควรให้ความสาคัญ และเข้าใจท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง สามารถออกแบบแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นของตน นาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เกิดความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้รับกลับมา ซึ่งในภาครัฐที่มีประโยชน์สาธารณะ (Public
Benefit) เป็นเป้าหมาย เน้นการบริหารที่มีประสิทธิผล มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
(ส่งเสริม) แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรสร้างความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ฯลฯ ให้เข้าถึงบริการสาธารณะ มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน สามารถได้รับโอกาส
ต่อการพัฒนา นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาลได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
(ป้องกัน) แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมด้านจิตใจและศีลธรรม ปัญหา ยา
เสพติด ปัญหาการด้อยโอกาสทางการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็ นสังคม
เมืองมากขึ้น
และจากทฤษฎี ท างวิ ช าการการจั ด การ บ่ ง ชี้ ว่ า องค์ ก รต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดเวลา ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกที่สาคัญ ดังแผนภาพต่อไปนี้
สังคม
การเมือง
องค์การ
เศรษฐกิจ

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 ะต้ อ งมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
อานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่ง
ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบาย
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ของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวนโยบายรัฐอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้การบริหารจัดการสามารถเข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ควรต้องรับทราบความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทุกระดับ ข้าราชการท้องถิ่นควร
พยายามปรับข้อเท็จจริงของปัญหาในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น ก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้
กฎหมาย ให้ ส ามารถใช้ได้จ ริ งตามสภาพและบริบทแวดล้ อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริห ารการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ปัญหาความยากจนยังเป็นสาเหตุสาคัญ และเป็นต้นเหตุของปัญหาที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่า
จะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ทางานหาเงิน เพื่อปากท้องของตนเองก่อน ปัญหาการให้ ความร่ว มมือกันในชุมชนอย่างแท้จริง โดยไม่แอบแฝง
ผลประโยชน์ทางการเมือง ความรับผิดชอบในการเสียภาษีเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ในระยะยาวต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น การสร้างกระบวนการทางความคิดให้แก่ประชาชนโดยใช้หลักพุทธศาสนา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงควรเป็นสิ่ งสาคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนา
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของสังคมเมืองอย่างมาก มีการขยายตัวของสังคมเมืองที่อยู่
อาศัย เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารต้องตัดสินใจในการกาหนดนโยบายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
สภาพของสังคมไทยยังเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกาหนดนโยบาย
เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มของตน ฝ่ายตรงข้ามเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม
ท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการประจา จึงจาเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุก ารกระจายอ านาจสู่ ท้ องถิ่ นที่ ส่ งผลโดยตรงต่ อ ความสามัค คี ในสั ง คมท้ อ งถิ่ นยุ คปั จจุบั น ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้อย่างไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจา และยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถนามาใช้ปฏิบัติงาน บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
เทศบาลตาบลบางเลนได้ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์
การพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ดังต่อไปนี้
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๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณากาหนดจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรกาชับ เร่งรัด ให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ และปัญหาอื่น ๆ ได้มาก
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒ นา โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์การพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะ
เสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
การรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint
(แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการกาหนดยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบางเลน ๖ ยุทธศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี ปัญหาจากแรงงานแฝง แรงงานต่างด้าว และที่อยู่อาศัย
ไม่ถูกสุขอนามัย จากประชากรแฝงที่เข้ามาผิดกฎหมาย หรือแรงงานต่างด้าว ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการ
ก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่รู้กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุน แล้ ว ไม่มีที่ทากิน อาจมีน ายทุน เข้ ามาลงทุ นเพื่ อผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจโดยไม่ คานึ ง ถึง การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะ
เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่
ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย
การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุขหากงบประมาณที่จัดสรรนั้นยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลั ก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้
ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละ
ชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ
ทานิติกรรม ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่ งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่น ใน
ภูมิภ าคอาเซีย น จึ ง ควรได้เริ่ มต้น สนั บ สนุ น ส่ งเสริม เร่งรัดพัฒ นาให้ ประชาชนโดยทั่ว ไปมีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้ง การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น การ
เข้ามาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการกระทาลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
แตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม หรือธรรมเนียมการปฏิบัติตนของชาวพุ ทธต่อ
สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น


เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

136

แผนพัฒนาท้องถิ น่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

