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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

คานา
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดํวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 แจ๎งซักซ๎อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ประกอบกับแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปัจจุบัน เป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ดั ง นั้ น เพื่ อ ให๎ มี ค วามสอดคล๎ อ ง และเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุํมจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน จึงอาศัยอานาจตามข๎อ 5 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติม ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อม
กาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และให๎องค์กรปกครองสํว น
ท๎องถิ่นถือปฏิบัติ ตามข๎อ 17 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวํ า ด๎ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่
3) พ. ศ. 2561 ให๎แก๎ไขคาวํา “แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี” เป็น“แผนพัฒนาท๎องถิ่น” และให๎แก๎ไขคาวํา“แผนพัฒนา”
เป็น“แผนพัฒนาท๎องถิ่น” เพื่อให๎ห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาสอดคล๎อง กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุํมจังหวัด
และแผนภาค ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ดังนั้น
“แผนพัฒ นาท๎องถิ่น ” หมายความวํา แผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสั ยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางเลน จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับนี้ จะ
ใช๎เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบาง
เลนอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป
เทศบาลตาบลบางเลน
มิถุนายน 2562
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
๑.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยูํ เลขที่ 66 หมูํที่ 10 ถนนบางกรวย – ไทรน๎ อย ซอยวัดบางเลนเจริ ญ อาเภอ
บางใหญํ จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในจานวน 6 ตาบล ของอาเภอบางใหญํ เป็นศูนย์กลางด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งยกฐานะจาก
องค์การบริหารสํวนตาบลบางเลน เป็นเทศบาลตาบลบางเลน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 2554 เทศบาลตาบล
บางเลน มีอาณาเขตพื้นที่อยูํติดกับท๎องถิ่นใกล๎เคียง และจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ ตาบลบางรักใหญํ อาเภอบางบัวทอง
ทิศใต๎
ติดตํอกับ ตาบลบางกรําง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตาบลบางกรําง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ คลองอ๎อม และคลองบางกอกน๎อย ตาบลบางมํวง
และตาบลบางเสาธง

โดยเทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยูํ ทางทิศใต๎ของอาเภอบางบัว ทอง อยูํในเขตการปกครองของอาเภอ
บางใหญํ มีอาณาเขตใกล๎กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางหํางประมาณ 20 กิโลเมตร เทศบาลตาบลบางเลน มีพื้นที่
เขตปกครอง ประมาณ 4,772 ไรํ หรือประมาณ 7.6 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมูํบ๎าน แยกเป็น
๑๐ หมูํบ๎าน ดังนี้
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หมู่ที่
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ๎านบางเลน
บ๎านบางพลู
บ๎านบางมะซาง
บ๎านบางสะแก
บ๎านคลองวัดปรางค์หลวง
บ๎านวัดยุคันธราวาส
บ๎านศรีราษฎร์
บ๎านบางสะแก
บ๎านวัดน๎อย
บ๎านหน๎าโรงสี
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 และหมูํบ๎านจัดสรร จานวน ๒5 แหํง ซึ่งกระจายตัวอยูํในแตํละหมูํ ดังนี้
หมูํที่ 1 ได๎แกํ หมูํบ๎านเจ๎าพระยา โครงการ 5, โครงการ 9, หมูํบ๎านสราญรมย์, หมูํบ๎านเปี่ยมสุข
หมูํที่ 2 ได๎แกํ หมูํบ๎านพัชรวิลล์, หมูํบ๎านเซนโทร (centro)
หมูํที่ 3 ได๎แกํ หมูํบ๎านศุธาวัลย์, หมูํบ๎านเซนโทร (centro), หมูํบ๎านเจ๎าพระยา(รัตนาธิเบศร์)
หมูํบ๎านคาซําแกรนด์ราชพฤกษ์พระราม ๕
หมูํที่ 4 ได๎แกํ หมูํบ๎านรสิกา โครงการ 3, หมูํบ๎านโฮมเพลสสตอรี่
หมูํที่ 8 ได๎แกํ หมูํบ๎านชลกานต์
หมูํที่ 9 ได๎แกํ หมูํบ๎านวราพร, หมูํบ๎านกอบกาญจน์, หมูํบ๎านชนาพร, หมูํบ๎านนารีนคร,
หมูํบ๎านชลกานต์, หมูํบ๎านยัวร์เฮ๎าส์, หมูํบ๎านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์,หมูํบ๎านรสิกา
หมูํที่ 10 ได๎แกํ หมูํบ๎านเจ๎าพระยาโครงการ 8, หมูํบ๎านเจ๎าพระยา โครงการ 2/1,
หมูํบ๎านเจ๎าพระยา โครงการ 2/2,หมูํบ๎านเจ๎าพระยาราชพฤกษ์, หมูํบ๎านคาซําวิลล์

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตาบลบางเลน
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบางเลน
1. ดร.วรพจน์
พวงแย๎ม
2. นายภณ
ศรีรัตนา
3. นางสุชาดา
จั่นลา
4. เลขานุการนายกเทศมนตรี (วําง)
5. นางสาวภคพล
สินทอง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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โครงสร้างคณะผู้บริหาร

โครงสร้างสภาเทศบาลตาบลบางเลน

โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตาบลบางเลน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จานวน ๕ สานัก/กอง)
พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

๑. สานักงานปลัด
(1) ปลัดเทศบาล
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ
(2) หัวหน๎าสานักปลัด
(๑) ผู๎ชวํ ยเจ๎าพนักงานธุรการ
(3) หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
(2) ผู๎ชวํ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(4) หัวหน๎าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ผู๎ชวํ ยนักประชาสัมพันธ์
(5) นักพัฒนาชุมชน
(4) ผู๎ชํวยนักทรัพยากรบุคคล
(6) นักประชาสัมพันธ์
(5) ผู๎ชวํ ยนักพัฒนาชุมชน
(7) นักทรัพยากรบุคคล
(5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(5) พนักงานขับรถยนต์
(9) นิติกร
- พนักงานจ๎างทั่วไป
(10) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(๑) คนงานทั่วไป
(10) เจ๎าพนักงานปูองกัน ฯ
(2) นักการภารโรง
(11) เจ๎าพนักงานเทศกิจ
(3) พนักงานดับเพลิง
๒. กองคลัง
(1) ผู๎อานวยการกองคลัง
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ
(2) หัวหน๎าฝุายบริหารงานการคลัง
(1) ผู๎ชํวยนักวิชาการเงินและบัญชี
(3) หัวหน๎าฝุายพัฒนารายได๎
(2) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎
(5) เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
(4) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
(6) เจ๎าพนักงานพัสดุ
(5) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ
(7) เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎
- พนักงานจ๎างทั่วไป
(1) คนงานทั่วไป
พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้าง
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) ผู๎อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ
(2) หัวหน๎าฝุายบริหารงานสาธารณสุข ฯ
(๑) ผู๎ชํวยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) นักวิชาการสุขาภิบาล
(2) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
(4) พยาบาลวิชาชีพ
(3) พนักงานขับรถยนต์
(5) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(6) สัตวแพทย์
(5) พนักงานขับเรือยนต์
(7) เจ๎าพนักงานธุรการ
- พนักงานจ๎างทั่วไป
(๑) คนงานทั่วไป
(2) คนงานประจารถขยะ
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พนักงานส่วนท้องถิ่น

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผู๎อานวยการกองชําง
หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง
วิศวกรโยธา
เจ๎าพนักงานธุรการ
นายชํางโยธา
นายชํางเขียนแบบ

(1) ผู๎อานวยการกองการศึกษา
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) ครู
(4) เจ๎าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง

4. กองช่าง
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ
(๑) ผู๎ชํวยนายชํางโยธา
(๒) พนักงานขับรถยนต์
(3) เจ๎าพนักงานธุรการ
- พนักงานจ๎างทั่วไป
(๑) คนงานทั่วไป
5. กองการศึกษา
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ
(1) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
(2) ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก
- พนักงานจ๎างทั่วไป
(๑) คนงานทั่วไป

1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิป ระเทศของตาบลบางเลนมีล ัก ษณะเป็น ที่ร าบลุ ํม แมํน้าเจ๎า พระยา โดยจะลาดเทจากทิศ
ตะวัน ออกไปทางทิศตะวั น ตก ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองเหมาะแกํการเกษตร เชํน การทาสวนผลไม๎ ได๎แกํทุเรียน กล๎ ว ย
กระท๎ อ น มั ง คุ ด เป็ น ต๎ น แตํ เ นื่ อ งจากเทศบาลต าบลบางเลนมี ค วามเจริ ญ เพิ่ ม ขึ้ น และมี อ าณาเขตใกล๎
กรุงเทพมหานครซึ่งมีระยะทางหํางประมาณ 20 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางได๎ทั้งทางน้าและทาง
บก เส๎นทางน้าใช๎แมํน้าเจ๎าพระยาโดยเรือจากทําเรือทําช๎างถึงตลาดบางใหญํทางบกสายทําน้านนท์ถึงตลาดบางบัวทอง
และสายตลาดบางบัวทองถึงทําน้านนทบุรีเส๎นทางใหมํ (พระราม 5) ทางถนนเส๎นทางสาย ทําน้านนท์ จึงทาให๎
ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการเกษตรไปประกอบอาชีพอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ทาการเกษตรเดิม
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่ออยูํอาศัยเพิ่มมากขึ้น
๑.๓ ภูมิอากาศ
ตาบลบางเลนอยูํในภาคกลางของประเทศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร๎อนชื้น ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดูร๎อน
อากาศจะร๎อนมาก ฤดูหนาวไมํหนาวมาก มีทิศทางลมที่พัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกในเดือนมกราคม และจะ
พัดจากทิศใต๎ไปทิศเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ และพัดจากทิศเหนือไปทิศใต๎ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ฝนจะ
ตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในตาบลบางเลนสํวนใหญํเป็นดินเหนียวโดยมีชุดดิน ๔ ชุด คือ ดินชุดบางกอก ดินชุด
บางเขน ดินชุดธนบุรี และดินชุดบางเลน ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
๑. ดินชุดบางกอก อยูํบริเวณพื้นที่บางสํวนในตาบลบางเลน เป็นลักษณะดินที่มีการระบายน้าซึม
ผํานไปได๎ช๎าตลอดทุกชั้น
ดินชุดบางกอกเป็นดินที่มีความอุดมคํอนข๎างสูง ซึ่งจัดเป็นดินชั้นหนึ่งสาหรับการปลูกข๎าว ถ๎ามีน้า
เพียงพอ สามารถปลูกข๎าวครั้งที่สองในฤดูแล๎งได๎ หรือปลูกพืชไรํพวกถั่วตําง ๆ ข๎าวโพด แตงโม สาหรับพืชไรํจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้าเนื่องจากเป็นดินเหนียว การระบายน้าเลวและระดับน้าในดินสูง ซึ่งจะเป็นอันตรายแกํ
รากพืช
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๒. ดินชุดบางเขน อยูํบริเวณพื้นที่บางสํวนในตาบลบางเลน เป็นลักษณะกลุํมดินที่มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียว ดินกลุํมนี้เกิดจากวัตถุต๎นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าติดตํอกับตะกอนน้ากรํอย บนสภาพพื้นที่
ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนตํอผลผลิต ปัจจุบันใช๎ทานา บางแหํงยกรํองปลูกพืชผัก และผลไม๎บางชนิด ถ๎ามีการ
จัดการที่ดีดินนี้จะให๎ผลผลิตคํอนข๎างสูง
๓. ดินชุดธนบุรี อยูํบริเวณพื้นที่สํวนใหญํของตาบลบางเลน ลักษณะดินเป็นดินลึกการระบายน้า
คํอนข๎างเลว ความสามารถในการอุ๎มน้าสูงน้าซึมผํานชั้นดินได๎ช๎า แตํลักษณะการใช๎ที่ดินของเกษตรกรจะยกเป็นรํอง
มีขนาดความกว๎างของรํอง 3-5 เมตร การยกรํองทาให๎ดินชั้นลํางขึ้นมาอยูํ ชั้นบน จึงทาให๎การเรียงตัวของดินมิได๎
เป็ น ไปตามธรรมชาติ แ ละมี ก ารน าเอาดิ น ชุ ด บางกอก หลั ง จากการยกรํ อ งแล๎ ว ท าให๎ ก ารเรี ย งตั ว ของชั้ น ดิ น
เปลี่ยนแปลงไป
ดินชุดธนบุรีเป็นดินชุดที่มีความเหมาะสมสาหรับทาสวนไม๎ผลและปลูกผัก บางแหํงการยกรํองจะ
ชํวยในการระบายน้าในดินดีขึ้น การนาเอาดินเลนในท๎องรํองมาไว๎บนคันรํองก็ชํวยเพิ่ม อินทรียวัตถุในดินทาให๎ได๎ผล
ผลิตสูงขึ้น ปัญหาของดินชุดนี้อีกอยํางหนึ่งคือ ถ๎าปีใดแล๎งจัด ระดับน้าในแมํน้าต่าลงน้าเค็มจะไหลเข๎ามาทํวมก็จะทา
ให๎เกิดความเสียหายกับพืชที่ปลูกได๎
๔. ดินชุดบางเลน อยูํบริเวณพื้นที่บางสํวนในตาบลบางเลน ลักษณะเป็นกลุํมดินที่มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียวจัด หน๎าดินแตกระแหงเป็นรํองลึกในฤดูแล๎ง สภาพพื้นที่ที่พบเป็นที่ราบลุํม มักมีน้าแชํขังในชํวงฤดูฝน
เป็นดินลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปัญหาหลักในการใช๎ประโยชน์ที่ดินได๎ แกํ ไถพรวน
ลาบาก เนื่องจากเป็นดินเหนียวจัดต๎องไถพรวนในชํว งระยะ เวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชที่
ปลูกอาจขาดแคลนน้าได๎งําย เมื่อฝนทิ้งชํวงนานกวําปกติ เนื่องจากน้าที่ขังอยูํจะซึมหายไปงําย เมื่อดินเริ่มแห๎ง และ
แตกระแหงเป็นรํองลึก ปัจจุบันใช๎ทานา นอกฤดู ทานาบางแหํงใช๎ปลูกข๎าวไรํ ฝูาย และถั่วตําง ๆ
๑.๕ ลักษณะแหล่งน้า
แหลํงน้าธรรมชาติมีแมํน้าเจ๎าพระยาไหลผําน โดยมีคลองอ๎อมและคลองบางกอกน๎อย เชื่อมตํอและมีคลอง
ซอยตํอจากคลองอ๎อมและคลองบางกอกน๎อยไปสูํพื้นที่ทาการเกษตรสาหรับใช๎เพียงพอตลอดปี
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน มีแหลํงน้าธรรมชาติ และทานบกั้นน้า รวมทั้งหมด 50 แหํง ดังนี้
1. ทานบกั้นน้า 8 แหํง
2. แหลํงน้าธรรมชาติเป็นคลอง 42 แหํง
หมู่ที่ 1
1. คลองวัดประชารังสรรค์
2. คลองบางเลน
3. คลองยายล๎อม
4. คลองโรงยา
5. คลองบ๎านผู๎ใหญํฟัก
หมูท่ ี่ 2
1. คลองนายสวัสดิ์
2. คลองนายชุน
3. คลองปูาสาอาง
4. คลองข๎างโรงไม๎
5. คลองนางพิน
6. คลองนายคา
7. คลองชายทุํง
8. คลองนายจารัส
9. คลองหมูํบ๎านพัชรวิลล์
หมู่ที่ 3
1. คลองยายส๎ม
2. คลองบางมะซาง
3. คลองบ๎านผู๎ใหญํพจนา
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หมู่ที่ 4
1. คลองบ๎านตาลอด
2. คลองลัดหมูํที่ 4 ถึงหมูํที่ 8
๓. คลองตรงบางสะแก
หมู่ที่ 6
1. คลองหน๎าวัดปรางค์หลวง
2. คลองบ๎านนายไสว 3. คลองตาเอ็ม
หมู่ที่ 7
1. คลองวัดยุคันธราวาส
2. คลองบ๎านนายจรูญ แต๎มทอง
3. คลองบ๎านผู๎ใหญํอรุณ
หมู่ที่ 8
1. คลองบางศรีราษฎร์
2. คลองหมอชุํม
3. คลองบ๎านนางถวิล คงเรือง
4. คลองยายหวาน วงศ์ครุฑ
5. คลองยายเร ตอนต๎น
6. คลองบ๎านนายจรูญ วงศ์ครุฑ 7. คลองวัดบางสะแก 8. คลองหัวตัด
หมู่ที่ 9
1. คลองตรงบางสะแก
2. คลองขวางบางสะแก
3. คลองขวางวัดบางเลนเจริญตอนต๎น
หมู่ที่ 10
1. คลองวัดน๎อย
2. คลองมะดัน
3. คลองตาเติม
4. คลองนายสิน
5. คลองยายเรตํอจากหมูํที่ 11
6. คลองวัดบางเลนเจริญตอนปลาย
หมู่ที่ 11
1. คลองยายเรตอนปลาย
2. คลองยายนวล
ปริมาณน้าฝนตลอดปี ๑,๑๓๐.๙ มิลลิเมตร และชํวงเดือน กันยายน เป็นเดือนที่มีประมาณน้าฝน
และจานวนฝนตกมากที่สุด คือ ๓๘๐.๕ มิลลิเมตร สํวนชํวงเดือน กุมภาพันธ์ จะมีปริมาณน้าฝนและจานวนฝนตก
น๎อยที่สุด คือ ๑๒.๐ มิลลิเมตร
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ไมํมีพื้นที่ปุาตามความหมายลักษณะปุาไม๎ แตํการปลูกต๎นไม๎มีสภาพ คล๎ายปุา
สํวนใหญํเกษตรกรจะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในสํวนเดียวกัน ไมํน๎อยกวํา 10 ชนิด ซึ่งการปลูกพืช
หลายชนิดแบบดังกลําวชาวบ๎านจะเรียกวําการปลูกแบบเบญจพรรณ ภายในสวนผลไม๎นั้นจะมีความรํมเย็นชุํมชื่น
คล๎ายปุา เชํน กล๎วย กระท๎อน มะมํวง มะนาว ตะไคร๎ มะกรูด กะเพรา โหระพา ชะอม มะพร๎าว และทุเรียนเป็นต๎น
๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลต าบลบางเลน เป็ น เทศบาลขนาดกลาง ในการจัด ชั้ นเทศบาลต าบล แบํง เขตการปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องที่ แบํงเป็น 10 หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ถึงหมูํที่ 11 (ยกเว๎นหมูํที่ 5 ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลบางมํวง) จานวนครัวเรือนรวมจานวน 8,330 ครัวเรือน
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต๎
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตํอกับตาบลบางรักใหญํ อาเภอบางบัวทอง
ติดตํอกับตาบลบางกรําง อาเภอเมืองนนทบุรี
ติดตํอกับตาบลบางกรําง อาเภอเมืองนนทบุรี
ติดตํอกับคลองอ๎อม และคลองบางกอกน๎อย ตาบลบางมํวง
และตาบลเสาธงหิน

2.1 เขตเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีทั้งหมด 10 หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ถึงหมูํที่ 11 (ยกเว๎นหมูํที่ 5 ซึ่งอยูํใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางมํวง) ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดี แตํมีปัญหาคือ
การแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็น
การเลือกผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน การแก๎ไขปัญหาของเทศบาล
ตาบลบางเลน คือ ขอความรํวมมือ ผู๎นา เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎
รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่
กระทาได๎และทาไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น เทศบาลตาบลบางเลนก็ได๎พยายามแก๎ไข
โดยเริ่ มจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกหมูํบ๎านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น
๓. ประชากร
3.1 ข้อมูลประชากรแยกตามหมู่ ของเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

บ๎านบางเลน
บ๎านบางพลู
บ๎านบางมะซาง
บ๎านบางสะแก
บ๎านคลองวัดปรางค์หลวง
บ๎านวัดยุคันธราวาส
บ๎านศรีราษฎร์
บ๎านบางสะแก
บ๎านวัดน๎อย
บ๎านหน๎าโรงสี
รวม

จานวนประชากร
จานวนครัวเรือน
หมายเหตุ
แต่ละหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1,022 1,149
2,171
963
565
646
1,211
610
635
717
1,352
895
315
405
720
432
201
228
429
286
200
218
418
181
836
990
1,826
1,133
1,815 2109
3,924
2,110
1,470 1,694
3,164
1,635
112
122
234
85
7,171 8,278 15,449
8,330
* ข๎อมูลสถิติประชากรอาเภอบางใหญํ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

- จานวนประชากรทั้งหมด 15,449 คน
- จานวนประชากร เพศชาย 7,171 คน เพศหญิง 8,278 คน
- ความหนาแนํนของจานวนประชากร 2,025 คน ตํอ ๑ ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๓.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) ของเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี มีประชากรทั้งหมด ดังนี้
- ข้อมูลแยกตามเพศ
ลักษณะข้อมูล

ชาย
7,197

แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู๎ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน
7,173
- ผู๎ที่ไมํได๎สัญชาติไทย และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน
16
- ผู๎ที่มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู๎อานวยการทะเบียน
กลางกาหนดให๎จัดทาขึ้นสาหรับ ลงรายการบุคคลที่ไมํอาจมีชื่อใน
0
ทะเบียนบ๎าน)
- ผู๎ที่อยูํระหวํางการย๎าย (ผู๎ที่ย๎ายออกแตํยังไมํได๎ย๎ายเข๎า)
8

หญิง
8,316

รวม
15,513

8,293
18

15,466
34

0

0

5

13

* ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- ข้อมูลแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
อายุ
น้อยกว่า 1 ปี
2 ปี
4 ปี
6 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี
14 ปี
16 ปี
18 ปี
20 ปี
22 ปี
24 ปี
26 ปี
28 ปี
30 ปี
32 ปี
34 ปี

ชาย
55
79
84
84
76
81
88
86
70
108
95
114
91
94
79
82
93
122

หญิง
69
68
73
89
68
92
78
81
103
93
98
113
81
92
104
104
111
150

รวม
124
147
157
173
144
173
166
167
173
201
193
227
172
186
183
186
204
272

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

อายุ
1 ปี
3 ปี
5 ปี
7 ปี
9 ปี
11 ปี
13 ปี
15 ปี
17 ปี
19 ปี
21 ปี
23 ปี
25 ปี
27 ปี
29 ปี
31 ปี
33 ปี
35 ปี

ชาย
73
91
71
79
81
91
96
94
71
92
105
112
90
106
107
88
120
101

หญิง
65
63
80
75
76
82
111
98
84
76
114
102
114
109
104
109
124
137

รวม
138
154
151
154
157
173
207
192
155
168
219
214
204
215
211
197
244
238
10
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อายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ

ชาย

หญิง

รวม

36 ปี
38 ปี
40 ปี
42 ปี
44 ปี
46 ปี
48 ปี
50 ปี
52 ปี
54 ปี
56 ปี
58 ปี
60 ปี
62 ปี
64 ปี
66 ปี
68 ปี
70 ปี
72 ปี
74 ปี
76 ปี
78 ปี
80 ปี
82 ปี
84 ปี
86 ปี
88 ปี
90 ปี
92 ปี
94 ปี
96 ปี
98 ปี

149
137
113
119
110
116
110
107
112
128
106
112
75
87
75
45
46
42
35
23
26
14
22
22
12
11
4
4
1
1
0
0

135
148
152
137
155
147
169
149
151
139
120
127
117
95
87
72
67
71
42
40
37
33
24
25
21
15
10
13
5
3
2
1

284
285
265
256
265
263
279
256
263
267
226
239
192
182
162
117
113
113
77
63
63
47
46
47
33
26
14
17
6
4
2
1

129
132
125
135
127
135
117
134
144
83
102
96
72
64
62
54
48
30
36
31
32
18
13
12
12
9
4
1
1
1
0
1

141
147
146
148
127
144
142
132
140
118
135
109
106
101
101
84
67
40
51
31
41
41
15
20
15
12
10
12
11
2
2
1

270
279
271
283
254
279
259
266
284
201
237
205
178
165
163
138
115
70
87
62
73
59
28
32
27
21
14
13
12
3
2
2

100 ปี

0

1

1

37 ปี
39 ปี
41 ปี
43 ปี
45 ปี
47 ปี
49 ปี
51 ปี
53 ปี
55 ปี
57 ปี
59 ปี
61 ปี
63 ปี
65 ปี
67 ปี
69 ปี
71 ปี
73 ปี
75 ปี
77 ปี
79 ปี
81 ปี
83 ปี
85 ปี
87 ปี
89 ปี
91 ปี
93 ปี
95 ปี
97 ปี
99 ปี
มากกว่า 100
ปี

0

1

1

* ข๎อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
4.1.1 โรงเรียนเอกชน จานวน
1
แห่ง
โรงเรียนญาโณทัย เป็นสถานศึกษาของเอกชน ตั้งอยูํบริเวณหมูํที่ 3 เปิดให๎การศึกษาในระดับอนุบาล
จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.1.2 สถานศึกษาภาครัฐ
จานวน
1
แห่ง
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โรงเรียนศรีราษฎร์ เป็นสถานศึกษาของภาครัฐ ตั้งอยูํบริเวณหมูํที่ 8 โดยอยูํให๎
การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
1
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ตั้งอยูํบริเวณหมูํที่ 8 โดยตั้งอยูํบริเวณภายในโรงเรียน
วัดศรีราษฎร์ให๎การศึกษากับเด็กเล็ก (3 - 4 ปี)
ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
เด็กเล็ก
11
9
20
*ข๎อมูลนักเรียน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

๔.๒ สาธารณสุข
องค์กรสาธารณสุขภาครัฐ
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบางเลน
องค์กรสาธารณสุขภาคเอกชน
คลินิกเวชกรรม
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
คลินิกมิตรไมตรี
คลินิกแพทย์บางใหญํ
คลินิกชัยยุทธ
คลินิกทันตกรรม
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
คลินิกบ๎านรักยิ้ม
คลินิกทันตกรรมบางกรําง
คลินิกรักษาสัตว์
ชื่อองค์กรสาธารณสุข
คลินิกรํมฉัตร
คลินิกสวนนนท์ รักษาสัตว์
คลินิกบางกรําง
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รวม

รวม

1 แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 8

รวม

3
แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 10
หมูํที่ ๙
หมูํที่ 10

2

แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ ๙
หมูํที่ ๙

รวม

3
แห่ง
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ ๒
หมูํที่ 9
หมูํที่ 9
12
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4.3 อาชญากรรม
เทศบาลตาบลบางเลนไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา สํวนมากครัวเรือนมี
การปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาคือจากข๎อมูลที่สารวจพบวํามีการปูองกัน
อุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก๎ปัญหาของเทศบาลตาบลบางเลนในปีงบประมาณ 2561 นั้นได๎บรรจุโครงการ
ติดตั้งกล๎องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561 - 2565 เรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ
ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให๎กับประชาชน
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรบางใหญํได๎แจ๎งให๎กับเทศบาลตาบล
บางเลน ทราบนั้นพบวําในเขตพื้นเทศบาลตาบลบางเลน มีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวําน๎อย และ
ยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎นา ประชาชน หนํวยงานของเทศบาลตาบลบางเลน
ที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจา การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลตาบลบางเลน สามารถทาได๎เฉพาะตามอานาจ
หน๎าที่เทํานั้น เชํน การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ๎งเบาะแส การฝึกอบรมให๎ความรู๎ ถ๎านอกเหนือจากอานาจ
หน๎าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบางเลน ก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด
เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.5 สังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลบางเลน ได๎ดาเนินการด๎านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู๎พิการ
(4) ดาเนินโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป
(5) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(6) ประสานงานให๎ความชํวยเหลือกับจังหวัด อาเภอ หนํวยงานตําง ๆ ที่ให๎การสนับสนุน
(7) ดาเนินโครงการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส
(8) ดาเนินโครงการสร๎างงานสร๎างอาชีพ เพื่อแก๎ปัญหาความยากจน
(9) ดาเนินโครงการฝึกอบรมสตรี
(10) ดาเนินโครงการเกี่ยวกับการสร๎างและซํอมที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎ รายได๎น๎อย
ผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พึ่ง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคม (ทางบก, ทางน้า, ทางราง ฯลฯ)
ถนน
ระยะทาง (ก.ม.)
คอนกรีตเสริมเหล็ก
6.50
ลาดยาง
2.70
ลูกรัง
0.40
ทางเดินเท๎า คอนกรีตเสริมเหล็ก
3.60
มีถนนที่ใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมหลัก คือ ถนนบางกรวย–ไทรน๎อย
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๕.๒ ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ใช๎บริการของการไฟฟูานครหลวงทั้ง 10 หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 - 11
(ยกเว๎นหมูํที่ 5 ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางมํวง) จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ คิดเป็นร๎อยละ
9๘ ของประชากรทั้งหมด
๕.๓ ประปา ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลบางเลน คื อ การประปานครหลวง สาขา
บางบัวทอง
๕.๔ โทรศัพท์พื้นฐาน
- ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน ไมํมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได๎นิยมใช๎โทรศัพท์สํวนบุคคล
แทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว และสามารถใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตได๎ เชํน โทรศัพท์มือถือ สาหรับสถานที่
ราชการ ยังคงใช๎ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดตํอสื่อสาร ซึ่งได๎ ใช๎บริการของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และ
จานวนครัวเรือนที่ใช๎โทรศัพท์ คิดเป็นร๎อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการ Kerry Express Thailand สาขาบางกรวย ปากซอยบางเลน 21
(บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ) จานวน 1 แหํง
- มีบริการให๎ใช๎อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
- เทศบาลตาบลบางเลน มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน๎าที่ แตํก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมี
งบประมาณไมํเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ตําง ๆ ซึ่งมีไว๎เพื่อการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ในการดาเนินการตามภารกิจ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนเทํานั้น แตํหากประชาชนเดือดร๎อน หรือหนํว ยงานอื่นเดือนร๎อน
สามารถมายืมใช๎ได๎
๖. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนดั้งเดิมสํวนใหญํยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม๎ สวนไม๎ดอก ไม๎ประดับ
เพาะพันธุ์ต๎นไม๎เชิงพาณิชย์ ฯลฯ
พันธุ์พืชที่ปลูก
- พืช การใช๎พื้นที่การเพาะปลูกพืช ของตาบลบางเลน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เป็นพื้นที่ทา
การเกษตรในบางสํวนเป็นพืชสวน และผลไม๎เป็นสํวนใหญํ ไม๎ดอกไม๎ประดับ ไมํมีการทานาข๎าว พืชที่ปลูกมีดังนี้
กล๎วยน้าว๎า กล๎วยหอม ทุเรียน มะมํวง มังคุด ขนุนและมะนาว
- พันธุ์พืชพื้นเมือง ตาบลบางเลนเป็นแหลํงไม๎ผลพื้นเมืองที่เป็นพันธุ์ท๎องถิ่นดั้งเดิม ของจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งไม๎ผลพันธุ์พื้นเมืองหลายชนิดเป็นที่นิยมบริโภคของชุมชนในท๎องถิ่น เชํน ทุเรียนพันธุ์ลวง กบตาขา กบ
ชายน้า กบแมํเฒํา เม็ดในยายปราง ซึ่งทุเรียนพันธ์พื้นเมืองเหลํานี้ถูกน้าทํวมเสียหายเมื่อปี พ.ศ. 2538 อยํางนํา
เสียดาย สํวนที่ยังหลงเหลืออยูํนั้นยังคงมีอยูํประปราย แตํก็ไมํนิยมปลูกเพิ่มเพราะมีปัญหาด๎านการเจริญเติ บโตของ
ต๎นทุเรียนและที่ดินมีราคาสูงขึ้น
- ไม้ผล ตาบลบางเลน ยังมีพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่สวนแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิดใน
พื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการทาสวนในเขตจังหวัดนนทบุรี สืบตํอกันมาแบบสวนอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย
ปลูกพืชตํางระดับมีการอาศัยเกื้อกูลกันและกัน และยังได๎ใบพืช เศษพืชเป็นอินทรียวัตถุบารุงดินเป็นอยํางดีสํวนใหญํ
เป็นไม๎ยืนต๎นที่ปลูกมานานหลายปีแล๎วระบบการผลิตสํวนใหญํอยูํในชํวงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการบารุงรักษาต๎น
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเทํานั้น
- ไม้ดอกไม้ประดับ มีการขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับจาหนํายเนื่องจากอยูํใกล๎แหลํงจาหนําย
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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6.2 การประมง
ตาบลบางเลน เป็นเขตชุมชนเมือง (ปริมณฑล) จึงไมํมีพื้นที่สาหรับทาการประมง แตํพื้นที่บางสํวน
มีแมํน้าเจ๎าพระยาไหลผํานโดยมีคลองอ๎อมและคลองบางกอกน๎อยเชื่อมตํอกับคลองตําง ๆ ดังนั้นประชาชนในเขต
พื้นที่สํวนใหญํ จึงประกอบอาชีพทาการเกษตรแบบผสมผสานกันไปภายในสวนเดียวกัน
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลบางเลน เป็นเขตชุมชนเมือง (ปริมณฑล) จึงไมํมีพื้นที่สาหรับเลี้ยงสัตว์ ประชาชนในเขต
พื้นที่สํวนใหญํ จึงเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อบริโภค เชํน การเลี้ยงไกํ เป็ด เป็นต๎น
6.4 การบริการ
๑. สถานบริการด้านการพาณิชย์
ร้านสะดวกซื้อ
รวม 9
แห่ง
ชื่อหน่วยธุรกิจ
สถานที่ตั้ง
จานวน(สาขา)
1. เซเวํนอีเลฟเวํน
หมูํที่ 3,9, 10
6
2. เฟรชมาร์ท
หมูํที่ 10
1
3. 108 ช็อป
หมูํที่ 1
1
4. โลตัสเอ็กซ์เพลส
หมูํที่ 9
1
ปั้มน้ามัน/ปั้มแก๊ส
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ปั้ม an
2. ปัม๊ BP
4. ปั้มน้ามัน ปตท.
๕. ปั้มแก๏ส (ปตท.)
สถาบันการเงิน
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ธนาคารกสิกรไทย
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารออมสิน
รัฐวิสาหกิจ
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. การไฟฟูานครหลวง
ตลาดสด
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ตลาดรุํงเจริญ
2. ตลาดเจ๎าพระยา

รวม

๖

แห่ง
จานวน (สาขา)
1
2
2
๑

รวม

2

แห่ง
จานวน (สาขา)
1
1
1

รวม

1

แห่ง
จานวน(สาขา)
1

รวม

2

แห่ง
จานวน(สาขา)
1
1

สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 9
หมูํที่ 9
หมูํที่ 1,9
หมูํที่ ๙
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 10
หมูํที่ 10
หมูํที่ 10
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ 10
สถานที่ตั้ง
หมูํที่ ๙
หมูํที่ 10
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ร้านอาหารและอื่น ๆ
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. ร๎านสวนบัว
2. ครัวมอร์แกนด์
๓. กลิ่นช๎าง
4. ฟอนเต๎ (fonte)
5. Fin hair shop
6. กีต๎าบิวตี้ แฮร์
7. น๎องโซดา
8. Anna condo
9. Washing space
10. แมํทองใบ
11. รุํงโรจน์ เยาวราช
12. ร๎านเฮฮา
13. 58 การ์เดนท์
14. The pizza company

รวม
สถานที่ตั้ง
บ๎านพักตากอากาศ/หมูํที่ 1
ร๎านอาหาร/หมูํที่ 9
ร๎านอาหาร/หมูํที่ ๒
ร๎านกาแฟ/หมูํที่ 2
ร๎านตัดผม/หมูํที่ 10
ร๎านตัดผม/หมูํที่ 9
ร๎านเสื้อผ๎าเด็ก/หมูํที่ 9
ที่พักอาศัย/หมูํที่ 9
ร๎านล๎างรถ/หมูํที่ 2
ร๎านทอง/หมูํที่ 9
ร๎านทอง/หมูํที่ 9
ร๎านอาหาร/หมูํที่ 9
ร๎านอาหาร/หมูํที่ 10
ร๎านอาหาร//หมูํที่ 20

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

6.5 การท่องเที่ยว
ความโดดเดํ น ของพื้ น ที่ ต าบลบางเลน เป็ น ต าบลที่ ยั ง คงมี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ก ารเป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม และความเจริญทางด๎านอุตสาหกรรม พาณิช ยกรรม และแม๎จะมีหมูํบ๎านจัดสรรเกิดขึ้นหลายแหํ ง
หากแตํยังมีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจ เชํน วัดสวนแก๎ว และวัดยุคันธราวาส เป็นต๎น
ฃ

6.6 อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อหน่วยธุรกิจ
1. โรงงานแวํนตาอินเตอร์โกล
2. โรงงานยํงกี่
3. โรงงาน เค เอ็ม เอล
4. โรงงาน m-wave
5. โรงงาน Dotbamboo
๖. บริษัท Bp world

รวม

6

แห่ง
สถานที่ตั้ง
จานวน(สาขา)
โรงงานผลิตแวํน/หมูํที่ 9
1
โรงงานอะไหลํรถยนต์/หมูํที่ 9
1
โรงงานผลิตสายลํอฟูา/หมูํที่ 10
1
โรงงานผลิตสายไฟฟูา/หมูํที่ 1
1
โรงงานเติมแก๏สรถยนต์,น้ายาแอร์/หมูํที่ ๒
๑
บริษัทผลิตกระเป๋าเดินทาง /หมูํที่ 10
1

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. การพาณิชยกรรม
ในขณะที่ราษฎรดั้งเดิมสํวนใหญํ ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม๎ สวนไม๎ดอกไม๎
ประดับ เพาะพันธุ์ต๎นไม๎เชิงพาณิชย์ตาบลบางเลน ก็มีการรวมกลุํมอาชีพเพื่อผลิตสินค๎าและบริการตําง ๆ เป็นอาชีพ
เสริม เชํน กลุํมผลิตเครื่องเงิน หมูํที่ ๒ กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตไขํเค็มดินสอพอง น้าพริกเผากุ๎งปุา หมูํที่ ๓ กลุํม
วิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวเชิงเกษตร หมูํที่ ๘ กลุํมผลิตเรือนไทยจาลอง หมูํที่ ๙ กลุํมสตรีบางเลน หมูํที่ ๙ ผลิตกล๎วย
อบแผํน กลุํมประดิษฐ์เครื่องประดับจากรัตนชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม๎แกะสลัก หมูํ 10 เป็นต๎น
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2. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่เขตตาบลบางเลน มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนตําง ๆ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในตาบล เชํน ดอกไม๎
ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ไส๎อั่วปลา แคบหมู ทอดมันหนํอกะลา ไส๎อั่วหนํอกะลา ขนมทองม๎วนพับสมุนไพร กระเป๋า
ผักตบชวา ฯลฯ และการรวมกลุํมอาชีพเพื่อผลิตสินค๎าและบริการ เชํนศูนย์ศึกษาสมุนไพร มูลนิธิสวนแก๎ว ตั้งอยูํใน
บริเวณวัดสวนแก๎ว หมูํที่ ๑ ตาบลบางเลน กลุํมผลิตเครื่องเงิน หมูํที่ ๒ กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตไขํเค็มดินสอพอง
น้าพริกเผากุ๎งปุา หมูํที่ ๓ กลุํมวิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวเชิงเกษตร หมูํที่ ๘ กลุํมผลิตเรือนไทยจาลอง หมูํที่ ๙ กลุํม
ประดิษฐ์เครื่องประดับจากรัตนชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม๎แกะสลัก หมูํ 10 เป็นต๎น
6.8 แรงงาน
จากการสารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํเป็นประชากรแฝง ที่เข๎ามาใช๎แรงงานตาม
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห๎างร๎าน และภาคการเกษตร บางสํวนไปรับจ๎างทางานนอกพื้นที่ พื้นที่ สํวนใหญํจึงใช๎
เป็นที่อยูํอาศัย (บ๎านจัดสรร คอนโด)
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนสํวนใหญํนับถือพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาซึง่ ประกอบด๎วยวัดตําง ๆ ดังนี้
1. วัดสวนแก๎ว
ตั้งอยูํบริเวณ หมูํที่ 1
2. วัดยุคันธราวาส
ตั้งอยูํบริเวณ หมูํที่ 7
3. วัดศรีราษฎร์
ตั้งอยูํบริเวณ หมูํที่ 8
4. วัดสะแก
ตั้งอยูํบริเวณ หมูํที่ 9
5. วัดบางเลนเจริญ
ตั้งอยูํบริเวณ หมูํที่ 10
๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีการแหํเทียนเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทามาตั้งแตํครั้งอดีตกาล และได๎ปฏิบัติสืบตํอ
กันจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ซึ่งเทศบาลตาบลบางเลน ได๎จัดเป็นกิจกรรมตํอเนื่องทุก
ปี และยังมีการแสดงรากลองยาว แสดงให๎เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู๎ที่อาศัยในเขตตาบลบางเลน
7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชากรในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน บางสํวนมีการรวมกลุํมอาชีพเพื่อผลิตสินค๎าจากวัตถุดิบภายใน
ชุมชนตาบลมากมาย ซึ่งสินค๎าบางประเภทเหมาะสาหรับใช๎เป็นของฝาก และของที่ระลึกเนื่องในเทศกาล และโอกาส
ตําง ๆ ได๎ เชํน
- หมูํที่ ๒ มีการจัดทาดอกไม๎ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ขนมทองม๎วนพับสมุนไพร กระเป๋า
ผักตบชวา เครื่องเงิน ฯลฯ
- หมูํที่ ๘ มีการผลิตเรือนไทยจาลอง
- หมูํที่ ๙ มีการผลิตเครื่องประดับจากรัตนชาติ
- หมูํ 10 มีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์จากไม๎แกะสลัก
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้า
แหลํงน้าตามธรรมชาติ คือแมํน้าเจ๎าพระยาไหลผําน มีคลองอ๎อมและคลองบางกอกน๎อย เชื่อมตํอและมี
คลองซอยตํอไปสูํพื้นที่ทาการเกษตรสาหรับใช๎เพียงพอตลอดปีระบบการเก็บน้าใช๎ในพื้นที่ท๎องรํองสํวนได๎ใช๎ได๎ตลอด
ปี โดยมีการคุมระดับน้าจากประตูน้าหรือเครื่องสูบน้าจากคลองซอย
8.๒ ป่า
พื้นที่ในเขตตาบลบางเลน ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมตํอการเพาะปลูก สํวนใหญํเกษตรกร
จะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในสํวนเดียวกัน และเทศบาลตาบลบางเลน ได๎ปลูกต๎นไม๎เพิ่มเติมตาม
ถนนสองข๎างถนน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให๎กั บอากาศ และสร๎างความรํมรื่นบริเวณริมทางถนน บางกรวย – ไทรน๎อย
เชํน ต๎นสัก ต๎นเหลืองทองอุไร ต๎นราชพฤกษ์ เป็นต๎น
8.3 ภูเขา
พื้นที่เขตตาบลบางเลนสํวนใหญํเป็นพื้นที่สาหรับทาการเกษตร และเป็นเขตชุมชนเมือง (ปริมณฑล) จึงไมํมี
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมตํอการเพาะปลูก สํวนใหญํ
เกษตรกรจะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในสํวนเดียวกัน เชํน กระท๎อน มะมํวงยายกล่า ทุเรียน และ
เทศบาลตาบลบางเลน ได๎ปลูกต๎นไม๎ เพิ่มเติมตามถนนสองข๎างถนน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให๎กับอากาศ และสร๎างความ
รํมรื่นบริเวณริมทางถนน บางกรวย – ไทรน๎อย เชํน ต๎นสัก ต๎นเหลืองทองอุไร ต๎นราชพฤกษ์ เป็นต๎น
9. อื่น ๆ (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
9.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาบลบางเลน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เกิดขึ้นจากความพร๎อมใจของคนในชุมชน สร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎รํวมกัน จนเกิดเป็นความรู๎ของชุมชน จนสามารถขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยนการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนได๎
อยํางมีคุณคํา กลายเป็นชุมชนที่มีพลัง มีความเข๎มแข็ง เป็นชุมชนที่ผู๎คนรู๎คุณคํา รู๎กิน รู๎อยูํ รู๎ใช๎ รู๎พอดี ในการใช๎
ทรัพยากร และรู๎ถึงความพอเพียงของการใช๎ชีวิต ทาให๎เกิดผลดีตอํ สิ่งแวดล๎อมในชุมชน และเป็นความภาคภูมิใจของ
ชาวชุมชนตาบลบางเลนที่ได๎มีสํวนชํวยสร๎างจิตสานึกในสังคม และชํวยรักษาทรัพยากรของโลกเราไว๎ให๎ ยั่งยืน โดย
ชุมชนได๎ยึดหลักการปฏิบัติเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยควบคุมการปลํอยของเสียสูํธรรมชาติ การใช๎
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ และเห็นคุณคํา ลดการใช๎สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช๎วิธีทางธรรมชาติในการกาจัด
ศัตรูพืชแทน เป็นต๎น
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบางเลน ยังได๎ดาเนินการโครงการตําง ๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
อาทิ เชํน โครงการคลองสวยน้าใส โดยการผลิ ตน้าชีว ภาพ (EM) บาบัดน้าเสียชํว ยให๎ คลองสวยในชุมชน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในกายยํอยสลายขยะ เป็นการชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นการแก๎ไขปัญหาสาคัญ โดยการลด
สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กิจกรรมรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน เพื่อให๎เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรีย บร๎อยในชุมชนอยํางทั่วถึง ทาให๎พื้นที่เทศบาลตาบลบางเลนมีทัศนียภาพที่สวยงามและมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี และพัฒนาสูํการเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืนตํอไป
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทาแผนตําง ๆ ให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพื่อให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายวํา
ด๎วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวน
ดาเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให๎ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด๎ แ ตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นตํ า ง ๆ รวม ๖ คณะอั น
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ช าติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นการสร๎ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
คณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ช าติ ด๎ านการสร๎ า งการเติ บ โตบนคุ ณภาพชี วิ ต ที่เ ป็ น มิต รตํ อสิ่ ง แวดล๎ อ ม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบใน
การดาเนินการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได๎จัดให๎มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล๎ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องนาไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมาได๎
สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบน
ของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทย
หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
๒๕๖๐
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายสาคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพื้นฐานตําง ๆ
และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎
ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู
การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให๎การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ
มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแล
ผู๎สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสั งคม การ
บริ ห ารจัดการทรั พยากรธรรมชาติอยํางยั่ งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่ อนประเทศไปสูํการเป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม๎วําประเทศไทยจะมีตาแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ทาให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศ
เพื่อนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความสาคัญกับ
ปัญหาด๎านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎า
ทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการ
สร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจ
กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบ
ตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และ
บรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตําง ๆ ทั้ง
ในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสูํความเชื่อมโยงใน
ทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด
การค๎ามนุษย์ และการลักลอบเข๎าเมือง
ในทางกลั บกัน ความเปลี่ ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ชํวยทาให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่ จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้นแนวโน๎มสาคัญที่จาเป็นต๎องมี
การติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิ การรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นการแขํงขันที่
คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํ
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับ สูงสุดในปี ๒๕๗๔ จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํ ๆ โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจทาให๎เกิดความต๎องการแรงงานตํางชาติเพิ่มมาก
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ขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะทาให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะทาให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจาก
ประเทศเพื่อนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาที่ดีกวํา อาจทาให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให๎เกิดความเสี่ยงตํอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้ นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหารและน้า
ขณะที่ระบบนิเวศตําง ๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมี
ความแตกตํางกัน ทาให๎กลายเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
บูรณาการจะได๎รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมี ความสาคัญเพิ่ม
มากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลง
ระหวํางประเทศตําง ๆ ที่สาคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการนาไป
ปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ ตําง ๆข๎างต๎น
เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีพลวัต
สูงและมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
จึงจาเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคสํวนตําง ๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถดาเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจาเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎ความสาคัญกับการสํงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จาก
การตํอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และ
นาไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน
ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจาเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนา ที่
รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการดาเนินงาน เพื่อให๎
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เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศ
เจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจาเป็นต๎องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด๎านตําง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ เพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตําง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให๎การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิป ไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร
พลังงาน และน้า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให๎สามารถสร๎าง
รายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค๎าอยํางแนํนแฟู นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให๎เพิ่มขึ้น อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรั บ และเยี ย วยาของระบบนิ เวศ การผลิ ตและการบริ โ ภคเป็น มิ ตรกับ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย
๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได๎มีผลประกาศใช๎ไปแล๎วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2561 ซึ่ งเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญในการพั ฒ นาประเทศให๎ เ ป็น ประเทศที่ พัฒ นาแล๎ ว ตามวิ สั ย ทัศ น์ที่ วํ า
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด๎วย ๖
ยุทธศาสตร์ มีสาระสาคัญ สรุปได๎ ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความ
มั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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(๔) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการ
อยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส
(๒) ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เปู า หมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมี
ความสามารถสูงมุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด๎วยในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้ น จะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ดังนั้น เพื่อให๎การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของ
เทศบาลตาบลบางเลน มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลจึง
ได๎นาทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น
โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ เพื่อเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคงเกิด
ภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎
ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพื่อรํวมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎กาหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็นผล
เป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได๎กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เปูาหมายรวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
4.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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26

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

4.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
4.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
4.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิของและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
4.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา
5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
5.๑ หลักการ
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4
กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด๎วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี ซึ่งกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พัฒนา
ภาคกลางให๎เป็นศูนย์กลางการผลิต การค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
เป็นฐานการผลิตสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได๎มาตรฐานโลก สนับสนุนการ
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ยกระดับฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของภาคกลางให๎เป็นศูนย์อุตสาหกรรมชั้นนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎
๒. พั ฒ นาแหลํ งอาหารและสิ นค๎าเกษตรของภาคกลางให๎ เป็นฐานการผลิ ตสิ น ค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได๎มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของ
ประเทศ
๓. เสริมสร๎างมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยวของภาคกลางให๎เป็นศูน ย์รวมการ
ทํองเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติ
๔. บริหารจัดการน้าในภาคตะวันออกอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งในการใช๎น้าระหวํางภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทํองเที่ยว และชุมชน รวมทั้งบรรเทาความเสียหาย
จากภัยแล๎ง โดยปรับปรุงและบารุงรักษาแหลํงน้าเดิม จัดสรรน้าและพัฒนาแหลํงน้าเพิ่มเติม รองรับความต๎องการใช๎
น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได๎อยํางพอเพียง มีเสถียรภาพและยั่งยืน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได๎กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้
“เมืองแหํงอนาคต แหลํงของการลงทุนและทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข๎งขันได๎ในระดับ
สากล” โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรํวมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อ
สํงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร๎างสรรค์
๒. การสํงเสริมความโดดเดํนของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์
๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล๎อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แมํน้าเจ๎าพระยา / ปุาสัก และลาน้าสาขา และสร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะด๎วยการใช๎นวัตกรรม
๔. การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศ น์ของจั งหวัดนนทบุรี “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยูํอาศัยที่มีคุณภาพและมี
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์”
นโยบายจังหวัด
(๑) วาระจังหวัด ๗ วาระ (๗ N) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให๎เกิดการพัฒนา จึงเรํงผลักดันใน
๗ วาระที่สาคัญ ดังนี้
วาระที่ ๑ เมืองแหํงการเปลี่ยนแปลงสูํอนาคต
วาระที่ ๒ เมืองแหํงเศรษฐกิจฐานรากรุํงเรือง
วาระที่ ๓ เมืองแหํงความปลอดภัย
วาระที่ ๔ เมืองแหํงครอบครัวอบอุํน
วาระที่ ๕ เมืองสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
วาระที่ ๖ เมืองแหํงการพัฒนาที่ยั่งยืน
วาระที่ ๗ เมืองแหํงความรับผิดชอบตํอประชาชน
(๒) นนทบุรี ๔.๐ การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให๎ก๎าวไปสูํเมืองที่มีคุณภาพ
เหมาะสมเป็นที่อยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ จึงกาหนดเป็นทางขับเคลื่ อนที่เรียกวํา นนทบุรี ๔.๐ “คุณภาพ
มาตรฐาน นวัตกรรม และยั่งยืน”
(๓) ขอบเขตการพัฒนาจังหวัด ได๎แกํ
๑. จั ง หวั ด สะอาด มุํ ง เน๎ น การบริ ห ารจั ด การขยะ น้ าเสี ย ปู า ยโฆษณา และ
ผักตบชวาตามลาคลอง
๒. จังหวัดสะดวก เน๎นการเพิ่มมาตรฐานการจราจร สํงเสริมการขนสํงสาธารณะ
สํงเสริมการบริการเชิงรุกด๎วยนวัตกรรม และการเพิ่มมาตรฐานเมือง
๓. จั งหวัดสบาย เน๎นการเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎ อม สํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แข็งแกรํง เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนเมือง และสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
๔. จังหวัดปลอดภัย เพิ่มมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพิ่มมาตรฐาน
การดูแลปูองกันอาชญากรรม ยาเสพติด บูรณาการการบริหารจัดการน้าทํวมถนน ชุมชนริมน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุก
ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการบริการ
ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
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๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข๎า
สูํประชาคมอาเซียนได๎
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา สํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอัน
ดีงาม

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

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒ นาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 เทศบาลตาบลบางเลน จะต๎องมีความสอดคล๎อง
ต๎องกันกับนโยบายรัฐบาล แผนพั ฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง จึงจาเป็นต๎องกาหนดยุทธศาสตร์ให๎มีความเหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับ และเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ฉบับปัจจุบันได๎ประกาศใช๎ พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕๖5 จึงมีความจาเป็นต๎องปรับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม สภาวการณ์ สภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน และสนองตอบความต๎องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลต าบลบางเลน โดยนโยบายการพั ฒ นาของผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น ซึ่ ง ใช๎ เ ป็ น กรอบในการก าหนด
ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา เพื่อแก๎ ไขปั ญ หาภายในพื้ นที่เทศบาลต าบลบางเลน และสนองตอบความต๎องการของ
ประชาชน ภายใต๎วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลบางเลน (Vision) “บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๒.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบางเลน
จะเห็นได๎วํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับตําง ๆ นั้น ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ให๎มีความสอดคล๎อง
ต๎องกัน ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาภูมิภาค เทศบาลตาบลบางเลนจึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒.๓ เป้าประสงค์
เปูาประสงค์ หรือ Goals เป็นเปูาหมายขององค์กร หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งก็คือผลลัพธ์เกี่ยวกับ
การตัด สิ น ใจเลื อกหรื อ กาหนด ดัง นั้ น เพื่อ ให้ บ รรลุ เปู าหมายการปฏิ บัติง าน เทศบาลต าบลบางเลนจึ งกาหนด
เปูาประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กาจัดขยะมูลฝอย
อยํางถูกวิธี
๓. เพื่อพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข มีสุขอนามัย
๔. เพื่ อพัฒ นาด๎านความปลอดภัย ของชุม ชน สํ ง เสริมการมีสํ ว นรํ ว มของประชาชนตามหลั ก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ พึ่งพาตนเองได๎ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อให๎ เกิดการบริ หารจัดการองค์กรตามหลั กธรรมาภิบาล พัฒนา สํ งเสริมด๎านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๖. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. กรณีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการตรวจรับงานจ้างโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น การ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติด โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ฯลฯ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการ
สาธารณสุข

เป้าหมาย
บริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล น้าเสียและ
มลภาวะต่าง ๆ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้า ฯลฯ
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ใน
พื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า ระบบน้าอุปโภคบริโภค
ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุม
อาคาร การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพื้นที่ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ในหมูบ่ ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี
ประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็น
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประชารัฐ
ประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การ
การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

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

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

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

2.6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ขององค์กรคือแนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย ประสบความสาเร็จตามที่
ต้องการ เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย
และกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้เทศบาลตาบลบางเลนใช้เป็นแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
๓.๑ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
๓.๒ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด๎านการปูองกันและระงับโรคติดตํอ
๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข และสุขภาวะ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
๔.๑ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน
๔.๒ กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชารัฐ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕.๑ กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด๎านพัฒนาและสํงเสริมการลงทุน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการศึกษาและการกีฬา
6.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลบางเลน ซึ่งกาหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรม
ตําง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน ที่เกี่ยวข๎อง จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ซึ่งมุํงเน๎นให๎บรรลุสูํวิสัยทัศน์
ของเทศบาลตาบลบางเลน “บางเลนเมืองนําอยูํ มุํงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนในการนามาเป็น แนวทาง
กาหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจน จะเป็นการเตรียมการพัฒนาและนาภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํมาใช๎ อีกทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกัน ในท๎องถิ่น ให๎
เข๎มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวะการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ภายใต๎สภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมํเติบโตเทําที่ควร ทาให๎รัฐยังมีรายได๎ไมํ
เพียงพอ สํงผลตํองบประมาณการบริหารประเทศ (Money) โดยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาคน (Man) สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพใช๎ทรัพยากร ที่มีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด (materials)
รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ (Management)
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

33

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังได๎กลําวมาแล๎วจากความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตาบลบางเลน จึงเน๎นการบริหารปัจจัยพื้นฐาน 4M ซึ่งประกอบไปด๎วย Man, Money, Materials, Management
1. Man (คน)
การบริหารกาลังคน จะใช๎คนอยํางไรให๎เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให๎มากที่สุด
2. Money (เงิน)
การบริหารเงิน จะจัดสรรและใช๎จํายเงินงบประมาณอยํางไรให๎ต๎นทุนน๎อยที่สุดและให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
๓. Materials (วัตถุดิบ)
การบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงานตําง ๆ ของเทศบาลอยํางไรให๎
สิ้นเปลืองน๎อยที่สุด เกิดประโยชน์สู งสุด นั่นยํอมหมายถึง ภายใต๎งบประมาณที่จากัดนั้น เทศบาลจะต๎องจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ตําง ๆ เพื่อนามาดาเนินการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนในพื้นที่
๔. Management (การจัดการ)
กระบวนการบริหาร ควบคุม ให๎งานทั้งหมดเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยํางเต็มที่
ดังนั้นเมื่อนาปัจจัยพื้นฐานมาประยุกต์กับการพัฒนา จึงต๎องวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกให๎
ละเอียดด๎วยวิธี SWOT Analysis เพื่อให๎ทราบวําขณะนี้เทศบาลอยูํในตาแหนํงใด และยังมีวิสัยทัศน์เพื่อที่กาหนด
ตาแหนํงที่ตัวเองอยากอยูํหรืออยากให๎เป็นไปในอนาคต แล๎ววิเคราะห์ ชํองวํางระหวํางจุดที่อยากไปให๎ถึง (Gap
analysis) และนา 4M ที่มีอยูํมาวางแผนเพื่อการดาเนินการตํอไป อยํางไรก็ดี ปัญหาที่ประสบอยูํในขณะนี้สํวนใหญํ
ก็ยังพบวํา ทรัพยากรบุคคลที่ไมํเพียงพอ หรือมีทรัพยากรแตํคุณภาพอาจไมํได๎อยํางที่ต๎องการในงานพัฒนานั้น ๆ
งบประมาณที่ ได๎รั บไมํเพีย งพอตํอการบริหารที่ให๎ มีข๎อจากัดในการดาเนินการ ทรัพยากรที่มีอยูํไมํเพียงพอหรือ
ล๎ า สมั ย การบริ ห ารจั ด การยั งไมํ ดี พ อหรื อ ยัง ไมํ เป็ น แบบมื อ อาชี พ เป็ น ต๎ น เทศบาลตาบลบางเลน ได๎ก าหนด
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อนามาดาเนินการวิเคราะห์ SWOT ใน ๕ ด๎านมิติ ได๎ดังนี้
๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และตั้งใจทางานต่อ
๑. บุคลากรยังขาดความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงาน ขาดการอบรม และเพิ่มพูนความรู้ หรือ
๒. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประชากรในตาบลให้ความสนใจด้านการให้บริการ
๒. มีประชากรแฝงจานวนมากทาให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา
สาธารณะ
ด้านสาธารณสุข และความปลอดภัย
๓. มีอาสาสมัครในการดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น
๓. มีอาสาสมัครในการดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

34

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โอกาส (Opportunities)
๑. การบูรณาการ และประสานงานทั้งภาครัฐและ
หลายภาคสํวนในการพัฒนาท๎องถิ่น
๒. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ทันสมัยอยูํ
เสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. พื้นที่ปริมณฑล อยู่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทาง
สะดวก รวดเร็วเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้

อุปสรรค (Threats)
๑. ยังขาดความพร๎อมของบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะ
ด๎าน
๒. ขาดผู๎นาที่ประสานงานในด๎านตําง ๆ
๓. ขาดแคลนข๎าราชการ และบุคลากรเพื่อดาเนินการ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. วิธีการลดบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
๒. การเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
ในสภาวะขาดแคลนบุคลากร

๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีระบบการบริหารการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)
๒. มีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีการตั้งงบประมาณที่ยังไม่ครอบคลุมและการบริหาร
งบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา
๒. หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ฯลฯ มองว่าเป็น
องค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน
๓. การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่ได้นาเอาปัญหาและความ
ต้องการเป็นเกณฑ์การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. มีภารกิจและบทบาทตามอานาจหน้าที่
๒. มีกฎหมายในการกากับดูแล หรือลงโทษ

๑. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และส่วนใหญ่เป็นเงินจัดสรร
ตามวัตถุประสงค์ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ฯลฯ
๒. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ครอบคลุม
๓. ขาดการร่วมมือจากผู้ประกอบการในความเข้าใจถึงการ
ชาระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. ความได้เปรียบในด้านพื้นที่ ที่มีสถาน
ประกอบการและหมู่บ้านจัดสรรจานวนมาก

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
งบประมาณสมดุล
๒. บริหารจัดการระบบจัดเก็บรายได้ของ อปท.เอง ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
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๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน หลากหลาย
๑. สถานที่ทางานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ประเภท
ติดต่อราชการ
๒. การนาครุภัณฑ์ไปดาเนินการในสิ่งที่ไม่จาเป็นเร่งด่วน
ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
โอกาส (Opportunities)
๑. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ได้จากหน่วยงาน
ข้างเคียง

อุปสรรค (Threats)
๑. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เริ่มชารุดและล้าสมัย
๒. งบประมาณที่จากัด ทาให้ยังไม่สามารถปลูกสร้างอาคาร
หลังใหม่ได้

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็ว

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. แก้ไขและบริหารจัดการการให้บริการประชาชนได้อย่างไร
ภายใต้งบประมาณที่จากัด และพื้นที่คับแคบไม่สะดวก

๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ
๑. การถ่ายโอนภารกิจที่มีมาก ภายใต้งบประมาณที่จากัด
เทศบาลตาบลบางเลน ที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้มีภาระในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
๒. มีหมู่บ้านจัดสรรและประชากรมีจานวนมาก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเว็บไซต์ที่เป็น ๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมทุกความ
ศูนย์รวมหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย ระบบ
ต้องการของประชาชน
สารสนเทศต่าง ๆ ในการสืบค้นข้อมูล
๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางใน
หลาย ๆ ด้าน ทาให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจาก
การกาหนดให้ อปท. ปฏิบัติ แต่หากเมื่อปฏิบัติก็ถูก
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบ ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมาต่อข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. มีองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ
๑. วิธีให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์
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๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีขนาดพื้นที่ไม่มากเกินไป ทาให้การบริการ
๑. เป็นเส้นทางสัญจรที่มียานพาหนะจานวนมากอาจทาให้
สาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง
เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
๒. มีปริมาณขยะจานวนมาก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การบริหารจัดการด้านความสะอาด อีกทั้งยังมีประชากรแฝง
เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
๓. ยังพบมีปัญหายาเสพติด และที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขอนามัย
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. การเข้าสู่ AEC จะทาให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
๑. ถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น
๒. มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก สบาย และเป็นแนว
ซึ่งเมื่อมีปัญหาการชารุดทาให้ได้รับการแก้ไขล่าช้า
ของรถไฟฟูาสายสีม่วง ซึ่งไม่ไกลมากนัก การจราจร ๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่
ยังไม่ติดขัดจนเกินไป หากเทียบกับถนนสายอื่น ๆ ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ
ภายในจังหวัดนนทบุรี
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ที่ตั้งของตาบลบางเลน ใกล้กรุงเทพมาก การ
๑. จะบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะอย่างไรให้
คมนาคมสะดวก
ครอบคลุมทั่วถึง
๒. การยังไม่รับโอนภารกิจที่ไม่มีงบประมาณรองรับเพื่อ
ดาเนินการ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลบางเลนมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการจัดหาบริการสาธารณะตําง ๆ ที่จาเป็นใน
ระดับท๎องถิ่น ตามอานาจหน๎าที่ตามกฎหมายกาหนด และจากการสารวจ วิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาล
ตาบลบางเลน และบริเวณพื้นที่ตํอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได๎ ดังนี้
๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากเทศบาลตาบลบางเลน
มีสภาพพื้นที่ปริมณฑล อยูํใกล๎กรุงเทพมหานคร มีประชาชนอยูํอาศัย และมีหมูํบ๎านจัดสรรจานวนมาก การคมนาคม
สะดวกสบาย ยานพาหนะที่ผํานไปมามีมาก แตํการบริหารจัดการด๎านการจราจรยังไมํครบถ๎วนเส๎นทางคมนาคม
หลักและทางระบายน้ายังไมํมีประสิทธิภาพดีพอ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้าเอํอล๎นทํวมบริเวณที่อยูํอาศัย เพราะยังขาด
ระบบการระบายน้าที่มีประสิทธิภาพ
๒.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากเป็นแหลํงที่พักอาศัย มีประชากรมาก แตํภายใน
ชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ พักผํอนหยํอนใจ และออกกาลังกายไมํเพียงพอตํอความต๎องการ
ของคนในชุมชน
๓.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ตาบลบางเลนมีโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสํวนใหญํเป็น
การประกอบกิจการพาณิชยกรรมที่ไมํทาให๎มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่
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เกิดจากการจราจร และปั ญหาการปลํ อยน้ าเสียจากครัว เรือนลงสูํ แหลํ งน้าธรรมชาติโดยไมํมีการบาบัดน้าเสี ย
และการทิ้งขยะอยํางไมํถูกวิธี ซึ่งอาจทาให๎เกิดปัญหาด๎านสุขภาพแวดล๎อมชุมชนในอนาคตได๎
๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน
- สถานการณ์ทางการเมืองจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางไร
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศจะมีผลกระทบมากน๎อยเพียงใด
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะสํงผลอยํางไรตํอเทศบาล
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎ อปท.
๓.๒.๓) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย
พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให๎มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
รํวมกัน ทาให๎มีผลประโยชน์ อานาจตํอรองตําง ๆ กับคูํค๎าได๎มากขึ้น และการนาเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะ
เสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละประเทศอาจจะขอไว๎ไมํลดภาษีนาเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว)
การรวมตัวกันเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก โดย AEC Blueprint
(แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให๎ AEC เป็นไป คือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่เทศบาลตาบลบางเลนได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา ไว๎จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่อาจสํงผลกระทบตํอเทศบาลตาบลบางเลน และการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสูํ AEC ที่จะสํงผลกระทบตํอเทศบาลตาบลบางเลน ในยุทธศาสตร์ตําง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ๎าไมํมีการวางแผนที่ดี ปัญหาจากแรงงานแฝง แรงงานตํางด๎าว และที่อยูํอาศัยไมํถูก
สุขอนามัย จากประชากรแฝงที่เข๎ามาผิดกฎหมาย หรือแรงงานตํางด๎าว ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกํอ
อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยํางมาก คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากเขาเหลํานั้นไมํรู๎กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให๎ที่ทากินไมํเพียงพอตํอความต๎องการ หรือการขายที่ดินให๎นายทุน
แล๎วไมํมีที่ทากิน อาจมีนายทุนเข๎ามาลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไมํคานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยทาให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องให๎ความสาคัญ
กับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข๎ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ๎าน ไมํวําจะเข๎ามาใน
ฐานะนั กทํองเที่ย ว คนทางาน หรื อการอื่น ใด การพัฒ นาโครงสร๎างพื้น ฐานที่ ส าคัญ เชํน ถนน ปู ายจราจรที่ มี
ภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศที่จาเป็น ปัญหาด๎านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไมํพ๎น โรคติดตํอที่สาคัญ ไมํวําจะ
เป็น โรคเอดส์ ไข๎เลือดออก SARs ไข๎หวัดนกและโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎ามาในไทย การค๎า
มนุษย์และการทํองเที่ยว มีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน การแพรํระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ยํอมสํงผลตํอการบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและการสาธารณสุขหากงบประมาณที่จัดสรรนั้นยังไมํเพียงพอตํอการดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

38

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ตามหลั ก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องให๎ความสาคัญ
กับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร๎อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวั ฒนธรรมของแตํละชนชาติ
อาจมีความแตกตํางกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวตํางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมํรู๎
กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามา
ทางานในไทยมากขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การพั ฒ นาและสํ ง เสริ ม ด๎ า นการลงทุ น ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การบริหารภาครัฐต๎องเรํงรัดพัฒนาให๎ตอบสนองการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎บริการในด๎านการ
อนุญาต อนุมัติ ซึ่งต๎องมีคูํมือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต๎น เพื่อสื่อสารกับชาวตํางชาติที่ต๎องการทานิติกรรม ซึ่งเกี่ยวกับ
รัฐ เชํน การเสียภาษีบารุงท๎องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต๎น อีกทั้งเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐจาต๎องพัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษ
ให๎อยูํในระดับที่สื่อสารกับผู๎ใช๎บริการที่เป็นชาวตํางชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน๎อยกวําประเทศอื่น ใน
ภูมิภาคอาเซียน จึงควรได๎เริ่ มต๎นสนับสนุน สํ งเสริม เรํงรัดพัฒนาให๎ ประชาชนโดยทั่ วไปมีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา อาจเกิดความขัดแย๎ง การกระทบกระทั่งกันระหวํางผู๎นับถือศาสนาที่แตกตํางกัน เชํน การเข๎ามา
ทํองเที่ยวในวัดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวและมีการกระทาลบหลูํอยํางรู๎เทําไมํถึงการณ์ เป็นต๎น
วัฒนธรรม การพัฒนามนุษย์และการสร๎างอัตลักษณ์อาเซียน ต๎องสร๎างความตระหนักรู๎ถึงความแตกตํางใน
มรดกทางวัฒนธรรม เชํน มุสลิมมีอาหารที่เป็นข๎อห๎าม หรือธรรมเนียมการปฏิบัติตนของชาวพุทธตํอสถานที่ตําง ๆ
เป็นต๎น
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลบางเลน พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับ๑๒

(2)

(๓)

(๔)

(๕)

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างโอกาสความเสมอ
ภาคและเทําเทียมกัน

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม

2) ยุทธศาสตร์การสร๎าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

(1)
ยุทธศาสตร์ด๎าน
ความมั่นคง

5) การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงแหํงชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่น
คั่งและยั่งยืน

3) ยุทธศาสตร์การสร๎างความ
เข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน

แผนพัฒนา

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัด

การผลิตและความรํวมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชนเพือ่ สํงเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรเชิง
สร๎างสรรค์

ภาคกลาง

1)ยุทธศาสตร์
การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๒. การเสริมความโดดเดํนของการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์

๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล๎อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แมํน้าเจ๎าพระยา / ปุาสัก และลาน้าสาขา และ
สร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะด๎วยการใช๎นวัตกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

(๖)
ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

๔. การพัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics
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แผนพัฒนา

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัด

การผลิตและความรํวมมือกับ
สถานประกอบการและชุมชนเพื่อ
สํงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตร
เชิงสร๎างสรรค์

ภาคกลาง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี

๒. การเสริมความโดดเดํนของการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์
ให๎กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

๑ พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการอยูํ
อาศัยของประชาชน
อยํางมีความสุข

๒ เสริมสร๎างและ
พัฒนา

๓ เสริมสร๎างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร

ได๎มาตรฐานและ

๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล๎อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์
ของแมํน้าเจ๎าพระยา / ปุาสัก และลาน้าสาขา
และสร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะด๎วยการใช๎
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํ
รองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ

๔ พัฒนาด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให๎ก๎าวหน๎า
ปลอดภัยและยั่งยืน

มีมูลคําเพิ่ม

๔. การพัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให๎เป็น
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

๕ พัฒนาการบริหาร
จัดการให๎มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ได๎

๖.พัฒนา สํงเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

ธรรมชาติและ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบล

๑ พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูํอาศัยของ
ประชาชนอยํางมี
ความสุข

๑ การพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๒ เสริมสร๎างและ
พัฒนา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

๒ การพัฒนาด๎าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

๓ เสริมสร๎างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์
ได๎มาตรฐานและ
มีมูลคําเพิ่ม

เป้าประสงค์
(Goals)

๒ การพัฒนาด๎าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

๕ พัฒนาการบริหารจัดการให๎
มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนได๎

๖.พัฒนา สํงเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
อันดีงาม

๓ การพัฒนา

๔ การพัฒนาด๎านความ

ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และ
การสาธารณสุข

ปลอดภัยของชุมชน

บางเลน

๑ เพื่อพัฒนา
และสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

๔ พัฒนาด๎านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให๎
ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

สํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๓ การพัฒนา

๔ การพัฒนาด๎านความ

ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

ปลอดภัยของชุมชน

สํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๕ การบริหาร
จัดการองค์กร การพัฒนา
และสํงเสริม
ด๎านการลงทุน

๖ การสํงเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม

๕ การบริหารจัดการ
องค์กร พัฒนาและ
สํงเสริม
ด๎านการลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๖ การสํงเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
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เป้าประสงค์
(Goals)

๑.๑ กล
ยุทธ์ด้าน
การพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต ให้กับ
ประชาชน
ในพื้นที่
อย่างทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
๒.แผนงานงบ
กลาง

(๑)

(๒)

(๓)

เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

การพัฒนาด๎านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด๎าน
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา

๓.๒ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด๎านการ
ปูองกันและ
ระงับ
โรคติดตํอ

แผนงาน
สาธารณสุข

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด๎าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

(๖)

(๔)

(๕)

การพัฒนาด๎านความปลอดภัย
ของชุมชน สํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชา
รัฐ

การบริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและสํงเสริมด๎านการ
ลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์

๔.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาด๎าน
ความ
ปลอดภัย
ของชุมชน

๑.แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
๒.แผนงาน
งบกลาง

๔.๒ กลยุทธ์
ด๎านการ
สํงเสริมการ
มีสํวนรํวม
ของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๕.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด๎านพัฒนา
และสํงเสริม
การลงทุน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานเคหะและชุมชน

การสํงเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และสํงเสริม
ด๎าน
การศึกษา
และการกีฬา

แผนงาน
การศึกษ
า

๔.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๕.แผนงานสาธารณสุข
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6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
การทานุ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน
ในพื้นทีอ่ ย่าง
ทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน
๒.แผนงาน
งบกลาง

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด๎าน
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร ฯ

๓.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน

๑.
แผนงาน
การเกษต
ร

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา

๓.๒ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภ
ค

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๑.โครงการอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ ฯลฯ

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

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด๎านการ
ปูองกันและ
ระงับ
โรคติดตํอ

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด๎าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

๔.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาด๎าน
ความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๑.
แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

๔.๒ กลยุทธ์
ด๎านการ
สํงเสริมการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

๕.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด๎านพัฒนา
และสํงเสริม
การลงทุน

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และสํงเสริม
ด๎าน
การศึกษา
และการกีฬา

แผนงาน
การศึกษ
า

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.แผนงานการศึกษา

๑.โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารใน
เขตตาบลบางเลน

๑.โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

๒.ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ ประปา
สาธารณะ

๒.โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

ในเขตตาบลบางเลน
ฯลฯ

ฯลฯ

๑.โครงการรณรงค์
บ้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานที่
ราชการ ฯ

๑.โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวที
ประชาคมตาบล

๒.โครงการรณรงค์
๒.โครงการรณรงค์
จัดการขยะ
ปูองกันอุบัติเหตุและ
อันตรายจากชุมชน
อุบัติภัยทางถนน
๓.โครงการหน้า
๓.เงินสารองจ่าย(กรณี
บ้านน่ามองลา
ฉุกเฉิน) ฯลฯ
คลองสวยใส

๒.โครงการฝึก
อบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ฯการ
มีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

๑.เงินเดือน/คําตอบแทน
ฝุายการเมือง/ฝุายประจา
๒.คําใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์
คําสาธารณูปโภค ซํอมแซม
ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์
ตํางๆ
๓.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.เงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๓.แผนงานเคหะและชุมชน
๔.แผนงานการรักษาความสงบ

๑.โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้าดื่มเพื่อการ
บริโภคฯ

6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การ
ทานุบารุง
ศาสนา

๑.โครงการวันเด็ก
๒.โครงการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎
๓.โครงการ
เสริมสร๎างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
๔.โครงการผลิตสือ่
นวัตกรรมการ
เรียนรูส๎ าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฯลฯ

๑.โครงการแขํงขันกีฬาเชือ่ มความ
สามัคคีฯ
๒.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนฯ
๓.โครงการอบรมสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุรํวมประเพณีวันสงกรานต์
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
๕.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สืบสานวัฒนธรรมวันเข๎าพรรษา
๖.โครงการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาท๎องถิน่

ฯลฯ
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3.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategic map)
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ

“บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑ การพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เทศบาลตาบล

เป้าประสงค์
(Goals)

ค่าเป้าหมาย

๑ เพื่อพัฒนา
และสํงเสริม
คุณภาพชีวิตให๎
มีความอยูํดี กิน
ดี

๒ การพัฒนาด๎านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม

๒ การพัฒนาด๎านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

บริหารจัดการระบบขยะ
มูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล
น้าเสียและมลภาวะต่าง ๆ

โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ

การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การปลูกต้นไม้
ทดแทน อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้า ฯลฯ

ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้าน

๓ การพัฒนา

๔ การพัฒนาด๎านความ

๕ การบริหารจัดการ พัฒนา

ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และ
การสาธารณสุข

ปลอดภัยของชุมชน สํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และ
เป็นประชารัฐ

และสํงเสริมด๎านการลงทุน

๓ การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

และการทํองเที่ยวเชิง

๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัย
ของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้า ระบบน้าอุปโภคบริโภค ปูายจราจร
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพื้นที่

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม

๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
หมู่บ้านให้มีความรู้

๕ การบริหารจัดการ
พัฒนาและสํงเสริมด๎าน
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ

พัฒนา สํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ฯลฯ

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล
ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน
เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา
การส่งเสริมการออกกาลังกาย
ในชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
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โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงาน

ที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้าน

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่อย่าง

๑.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
๒. งบกลาง
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด๎าน
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

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

๓.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้า ระบบน้าอุปโภคบริโภค ปูายจราจร
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่

การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร

การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด๎านการ
ปูองกันและ
ระงับ
โรคติดตํอ

๑.แผนงานสาธารณสุข
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด๎าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
หมู่บ้านให้มีความรู้

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ

พัฒนา สํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล
ฯลฯ

๔.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาด๎าน
ความ
ปลอดภัย
ของชุมชน

๔.๒ กลยุทธ์
ด๎านการ
สํงเสริมการ
มีสํวนรํวม
ของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

๕.๑ กลยุทธ์
ด๎านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด๎านพัฒนา
และสํงเสริม
การลงทุน

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒. งบกลาง

๑. แผนงานงบกลาง

๓.การศึกษา

๓.แผนงานพาณิชย์

๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

๒.แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน
เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา
การส่งเสริมการออกกาลังกาย
ในชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และสํงเสริม
ด๎าน
การศึกษา
และการกีฬา

6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การ
ทานุบารุง
ศาสนา

๑.แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒.แผนงานการศึกษา
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๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

๑.แผนงาน
การเกษตร

๒. งบกลาง

๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.แผนงาน
สาธารณสุข

๓.แผนงาน
สาธารณสุข

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

๑.แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๔.แผนงานงบกลาง

๑.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

๑. แผนงานงบกลาง

๑.แผนงาน

๒.แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๓.แผนงานพาณิชย์

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๓.การศึกษา

๔.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

๒.แผนงานการศึกษา

๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.แผนงานการเกษตร

๒. งบกลาง

๖.แผนงานเคหะและชุมชน

๑.โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารใน
เขตตาบลบางเลน

๑.โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

๒.ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ ประปา
สาธารณะ

๒.โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

ในเขตตาบลบางเลน

ฯลฯ

ฯลฯ

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

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

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

๑.เงินเดือน/คําตอบแทน
ฝุายการเมือง/ฝุายประจา
๒.คําใช๎สอย ,คําวัสดุ, คํา
ครุภัณฑ์คําสาธารณูปโภค,
ซํอมแซมปรับปรุง วัสดุ
ครุภัณฑ์ ตํางๆ
๓.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.เงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

๑.โครงการวันเด็ก
๒.โครงการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎
๓.โครงการ
เสริมสร๎างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
๔.โครงการผลิตสือ่
นวัตกรรมการ
เรียนรูส๎ าหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฯลฯ

๑.โครงการแขํงขันกีฬาเชือ่ มความ
สามัคคีฯ
๒.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนฯ
๓.โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง
๕.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข๎าพรรษา
๖.โครงการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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3.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตให๎มีความ
อยูํดี กินดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และสํงเสริมด๎าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

29

จานวนโครงการพัฒนา
สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด๎านการพัฒนา
และสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ให๎กับประชาชนใน
พื้นทีอ่ ยํางทั่วถึง

31

31

จานวนโครงการด้าน
สาธารณสุขและสุข
ภาวะของประชาชนใน
พื้นที่

๑. กลยุทธ์การพัฒนา
ด๎านการปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอ
๒. กลยุทธ์การพัฒนา
ด๎านสาธารณสุข และ
สุขภาวะ

2

1

ร๎อยละของการบริหาร
จัดการขององค์กร
เพิ่มขึน้ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพือ่ บริหาร
จัดการองค์กรอยํางมี
ประสิทธิภาพ
การลงทุนทุกภาคสํวน
ได๎รับการสนับสนุนและ
พัฒนา

๕.๑ กลยุทธ์ด๎านการ
พัฒนาและวางแผนการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลัก ธรรมาภิบาล

61

62

63

64

ระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใน
ตาบลบางเลน มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
อยํางตํอเนื่อง

26

27

29

29

พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
การสาธารณสุข

มีการปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอ
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพืน้ ที่
พัฒนา สํงเสริม
สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
และระบบบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉิน

12

17

34

พัฒนาวาง
แผนการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการ
องค์กรสามารถ
ตอบสนองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1

2

4
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วย
สนับสนุน

โครงการด๎านการ
พัฒนาสังคมและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต
การสงเคราะห์เบี้ย
คนชรา คนพิการ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวยติด
เชื้อ การอบรมสํงเสริม
อาชีพกลุมํ ตําง ๆ
โครงการด๎านการ
ปูองกันและระงับ
โรคติดตํอ และการ
พัฒนาด๎านสาธารณสุข
และสุขภาวะ

สานักปลัดเทศบาล

จังหวัด
อาเภอ

1.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
2. สานัก
ปลัดเทศบาล

จังหวัด
อาเภอ

การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานตาม
หลัก ธรรมาภิบาล

1.กองชําง
2.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

จังหวัด
อาเภอ

ผลผลิต/โครงการ
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตให๎มีความ
อยูํดี กินดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด๎าน
ความปลอดภัย
ของชุมชน
สํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชน
ตามหลัก
ประชาธิปไตย
และเป็นประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และสํงเสริมด๎าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

6

จานวนโครงการพัฒนา
สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด๎านการพัฒนา
และสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ให๎กับประชาชนใน
พื้นทีอ่ ยํางทั่วถึง

21

21

จานวนโครงการพัฒนา
ด้านความปลอดภัย
และการมีสว่ นร่วม

กลยุทธ์ด๎านการมีสวํ น
รํวมของประชาชน และ
สํงเสริมความปลอดภัย

15

15

ร๎อยละของการบริหาร
จัดการขององค์กร
เพิ่มขึน้ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพือ่ บริหาร
จัดการองค์กรอยํางมี
ประสิทธิภาพ
การลงทุนทุกภาคสํวน
ได๎รับการสนับสนุนและ
พัฒนา

๕.๑ กลยุทธ์ด๎านการ
พัฒนาและวางแผนการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด๎านพัฒนา
และสํงเสริมการลงทุน
และการทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

61

62

63

64

ระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใน
ตาบลบางเลน มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
อยํางตํอเนื่อง

6

6

6

6

เพื่อพัฒนาด๎าน
ความปลอดภัย
ของชุมชน และ
สํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชน
ตามหลัก
ประชาธิปไตย

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
และมีสํวนรํวมใน
ชุมชนมากยิ่งขึน้

19

20

21

พัฒนาวาง
แผนการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนา สํงเสริม
ด๎านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

การบริหารจัดการ
องค์กรสามารถ
ตอบสนองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการพัฒนา
สํงเสริมด๎านการ
ลงทุน ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรม และ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

13

15

15

65

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วย
สนับสนุน

โครงการด๎านการ
พัฒนาสังคมและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต
การสงเคราะห์เบี้ย
คนชรา คนพิการ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวยติด
เชื้อ การอบรมสํงเสริม
อาชีพกลุมํ ตําง ๆ
ประชาชนได๎รับความรู๎
และสามารถนาไป
ชํวยเหลือผูอ๎ ื่นได๎อยําง
ปลอดภัย

สานักปลัดเทศบาล

จังหวัด
อาเภอ

การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มี
โครงการอบรมเพิม่
ศักยภาพและสํงเสริม
การลงทุนในทุกสาขา
อาชีพ

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองชําง
๓.กองคลัง
๔.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
๕.กองการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ

สานักปลัดเทศบาล

49

จังหวัด
อาเภอ

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา
สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และสํงเสริมด๎าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา
สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65
0

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

จานวนโครงการด๎านการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท๎องถิ่น และทานุบารุง
ศาสนา

1. กลยุทธ์การ
พัฒนาและสํงเสริม
ด๎านการศึกษาและ
การกีฬา

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วย
สนับสนุน

1.กองการศึกษา

จังหวัด
อาเภอ

การสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา
สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ

0

1

0

0

พัฒนาและสํงเสริม
ด๎านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

มีการลงทุนในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม
และการพาณิชยกรรม
อยํางมีคุณภาพและมี
มาตรฐานสากล

8

11

12

11

9

จานวนโครงการด๎านการ
พัฒนาและสํงเสริมการ
ลงทุนภาคการเกษตร
ด๎านอุตสาหกรรม
และการพาณิชยกรรม

กลยุทธ์การพัฒนา
ด๎านการสํงเสริม
การลงทุนภาค
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยว

โครงการด๎าน
การเกษตร การ
ลงทุนและการ
ทํองเที่ยว
รวมทั้งด๎านการ
จัดเก็บภาษี ฯลฯ

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองชําง
๓.กองคลัง

จังหวัด
อาเภอ

การสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา
สํงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่

- พัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
- สร้างเสริมสุขภาวะใน
ชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งเสริม
การออกกาลังกายใน
ชุมชน
- อนุรกั ษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน่
ฯลฯ

45

4๗

4๘

4๗

4๖

จานวนโครงการด๎านการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท๎องถิ่น และทานุบารุง
ศาสนา

1. กลยุทธ์การ
พัฒนาและสํงเสริม
ด๎านการศึกษาและ
การกีฬา
2. กลยุทธ์การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทานุบารุง
ศาสนา

โครงการด๎านการ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา อนุรักษ์
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และทานุบารุง
ศาสนา

๑. สานัก
ปลัดเทศบาล
2.กองการศึกษา

จังหวัด
อาเภอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการด๎านการ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา

50

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด๎าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

พัฒนาด๎านบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และสํงเสริมด๎าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และสํงเสริมด๎าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

13

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ตาบลให๎เป็นระเบียบ
สวยงาม จานวนพืน้ ที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ด๎านบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

โครงการด้านอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการหน้าบ้านน่า
มองลาคลองสวยใส
ฯลฯ

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด
อาเภอ

0

1

สามารถลดการใช๎
พลังงานไฟฟูาในอาคาร
ได๎ร๎อยละ 80

การประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรตํอสํง
แวดล๎อม

ติดตั้งแผงโซลําเซลล์ใน
อาคารเทศบาลหลังใหมํ

1.กองชําง

จังหวัด
อาเภอ

11

11

จานวนโครงการด๎าน
การพัฒนาและสํงเสริม
การลงทุนภาค
การเกษตร ด๎าน
อุตสาหกรรม
และการพาณิชยกรรม

กลยุทธ์การพัฒนาด๎าน
การสํงเสริมการลงทุน
ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
ทํองเที่ยว

โครงการด๎าน
การเกษตร การลงทุน
และการทํองเที่ยว
รวมทั้งด๎านการจัดเก็บ
ภาษี ฯลฯ

1. สานัก
ปลัดเทศบาล
2. กองคลัง

จังหวัด
อาเภอ

61

62

63

64

65

พื้นที่ในตาบลมี
ความสวยงาม
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมได๎รับ
การจัดการ ดูแล
อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มขึน้

10

9

12

13

สนับสนุนการใช๎
พลังงานจาก
ธรรมชาติ และลด
การใช๎พลังงาน
ไฟฟูา

อัตราค่าไฟฟูาใน
หน่วยงานลดลง

0

0

0

พัฒนาและสํงเสริม
ด๎านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและ
การทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

มีการลงทุนในภาค
การเกษตร
อุตสาหกรรม และ
การพาณิชยกรรม
อยํางมีคุณภาพ
และมี
มาตรฐานสากล

8

10

11

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

51

หน่วย
สนับสนุน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

52

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
๑. สานัก
ปลัดเทศบาล
๒. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
๓. หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงาน
สนับสนุน
จังหวัด
อาเภอ

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต

๑. ด๎านบริการชุมชน
และสังคม
๒. ด๎านการ
ดาเนินงานอื่น

๑. แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๒. แผนงาน
สาธารณสุข
๓. แผนงานงบกลาง

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด๎าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

๑. ด๎านบริการชุมชน ๑. แผนงานเคหะ
และสังคม
และชุมชน
๒. ด๎านการเศรษฐกิจ ๒. แผนงาน
สาธารณสุข
๓. แผนงาน
การเกษตร

๑. สานัก
ปลัดเทศบาล
2. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

จังหวัด
อาเภอ

๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๑. ด๎านบริการชุมชน
และสังคม
๒. ด๎านการ
ดาเนินงานอื่น

๑. แผนงานเคหะ
และชุมชน
๒. แผนงาน
สาธารณสุข
๓. แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๔. แผนงานงบกลาง

๑. สานัก
ปลัดเทศบาล
๒. กองชําง
๓. กอสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

จังหวัด
อาเภอ

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด๎านความ
ปลอดภัยของชุมชน
สํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชน
ตามหลัก
ประชาธิปไตย และ
เป็นประชารัฐ

๑. ด๎านบริหารทั่วไป
๒. ด๎านบริการชุมชน
และสังคม
๓. ด๎านการ
ดาเนินงานอื่น

๑. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน
2. แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๓. แผนงานงบกลาง

๑. สานัก
ปลัดเทศบาล
๒. กองการศึกษา
๓. หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

จังหวัด
อาเภอ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ที่

ยุทธศาสตร์

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
บริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาและสํงเสริม
ด๎านการลงทุนทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
และการทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ ๑.ด๎านบริหารทั่วไป
สํงเสริมและพัฒนา
๒.ด๎านบริการ
การศึกษา การกีฬา
ชุมชนและสังคม
ทานุบารุงศาสนา
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

รวม

6 ยุทธศาสตร์

ด้าน
๑. ด๎านบริหาร
ทั่วไป
๒. ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม
๓. ด๎านการ
เศรษฐกิจ
๔. ด๎านการ
ดาเนินงานอื่น

แผนงาน
1. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
3. แผนงาน
การศึกษา
4. แผนงาน
สาธารณสุข
5. แผนงานการ
พาณิชย์
๖. แผนงานเคหะ
และชุมชน
7. แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
8. แผนงานงบ
กลาง
9. แผนงาน
การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
๑. สานัก
ปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชําง
๔. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
๕. กองการศึกษา
๖. หนํวยงานที่รับ
การสนับสนุน

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

๑.สานักปลัดเทศบาล
๒.กองการศึกษา
๓.หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

9 แผน

๕ สานัก/กอง

4 ด้าน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
สนับสนุน
จังหวัด
อาเภอ

จังหวัด
อาเภอ
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แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
-แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานงบกลาง
รวม
2. การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓๒

๒๐,๔๒๕,๐๐๐

๓๓

๒๐,๔๘๐,๐๐๐

๓๕

๒๐,๘๓๕,๐๐๐

๓๕

๒๐,๘๓๙,๐๐๐

๓๕

๒๐,๘๓๙,๐๐๐

๑๗๐

๑๐๓,๔๑๐,๐๐๐

๓๒

๒๐,๔๒๕,๐๐๐

๓๓

๒๐,๔๘๐,๐๐๐

๓๕

๒๐,๘๓๕,๐๐๐

๓๕

๒๐,๘๓๕,๐๐๐

๓๕

๒๐,๘๓๕,๐๐๐

๑๗๐

๑๐๓,๔๑๐,๐๐๐

๑๐

๒,๖๒๐,๐๐๐

๙

๒,๗๒๐,๐๐๐

๑๒

๓,๗๗๐,๐๐๐

๑๓

๔,๗๒๐,๐๐๐

๑๓

๕,๔๗๐,๐๐๐

๕๗

๑๙,๓๐๐,๐๐๐

๑๐

๒,๖๒๐,๐๐๐

๙

๒,๗๒๐,๐๐๐

๑๒

๓,๗๗๐,๐๐๐

๑๓

๔,๗๒๐,๐๐๐

๑๓

๕,๔๗๐,๐๐๐

๕๗

๑๙,๓๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและการ
สาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน
-แผนงานงบกลาง
รวม
4. การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็น
ประชารัฐ
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๗

๒,๗๐๐,๐๐๐

๑๐

๓,๗๒๖,๔๗๐

๒๗

๔๑,๔๖๖,๔๗๐

๒๓

๓๗,๒๘๖,๔๗๐

๒๙

๘๐,๖๑๖,๔๗๐

๙๖

๑๖๕,๗๙๕,๘๘๐

๗

๒,๗๐๐,๐๐๐

๑๐

๓,๗๒๖,๔๗๐

๒๗

๔๑,๔๖๖,๔๗๐

๒๓

๓๗,๒๘๖,๔๗๐

๒๙

๘๐,๖๑๖,๔๗๐

๙๖

๑๖๕,๗๙๕,๘๘๐

๑๙

๓,๓๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๔๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๖๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๖๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๖๐๐,๐๐๐

๑๐๒

๑๗,๕๕๐,๐๐๐

๑๙

๓,๓๕๐,๐๐๐

๒๐

๓,๔๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๖๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๖๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๖๐๐,๐๐๐

๑๐๒

๑๗,๕๕๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
5. การบริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการพาณิชย์
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
รวม
6. การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานการศึกษา
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01
ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๙

๗๙,๔๙๐,๐๐๐

๓๖

๕๗,๐๗๒,๑๔๐

๓๘

๔๐,๐๕๑,๐๔๐

๓๗

๔๙,๐๕๑,๐๔๐

๓๖

๕๔,๐๕๑,๐๔๐

๑๗๖

๒๕๐,๑๖๕,๒๖๐

๒๙

๗๓,๔๙๐,๐๐๐

๓๖

๕๑,๐๗๒,๑๔๐

๓๘

๓๔,๒๐๑,๐๔๐

๓๗

๔๓,๒๐๑,๐๔๐

๓๖

๔๘,๒๐๑,๐๔๐

๑๗๖

๒๕๐,๑๖๕,๒๖๐

๔๕

๒๗,๕๕๓,๗๐๐

๔๗

๒๔,๐๕๖,๙๐๐

๔๘

๒๗,๐๕๗,๒๐๐

๔๗

๒๖,๕๕๗,๒๐๐

๔๖

๒๒,๕๕๗,๒๐๐

๒๒๗

๑๒๗,๖๘๘,๔๕๐

๔๕

๒๗,๕๕๓,๗๐๐

๔๗

๒๔,๐๕๖,๙๐๐

๔๘

๒๗,๐๕๗,๒๐๐

๔๗

๒๖,๕๕๗,๒๐๐

๔๖

๒๒,๕๕๗,๒๐๐

๒๒๗

๑๒๗,๖๘๘,๔๕๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ TO BE NUMBER จัดกิจกรรม หรืออบรม
ONE
ให๎ความรู๎เพื่อให๎เยาวชน
ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ ลดปัญหา
สังคมในเยาวชน และ
การไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดของเยาวชน
โครงการมอบปูายมาตรฐาน รับรองมาตรฐานอาหาร
อาหารปลอดภัย “Clean
สะอาด รสชาติอรํอย
food good taste”
ปลอดภัยในการบริโภค
มอบผู๎ประกอบการ
ภายในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน และประชาชน
ที่สนใจในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับ
อาหารภายในในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
เยาวชนในตาบลบาง
เลนให๎ความสนใจ
และมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 80๐ ของ
ผู๎ประกอบการให๎
ความสนใจและพึง
พอใจ

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชนมีกจิ กรรม
รํวมกันภายในกลุํม

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนโดยทัว่ ไปได๎
บริโภคอาหารที่สะอาด
และมีความปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํนระดับท๎องถิ่น

- เพื่อสํงเสริมให๎องค์กร
สํวนท๎องถิ่นมีบทบทบาท
ในการดาเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุํน
รํวมกับทุกภาคสํวน
- เพื่อให๎มกี าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
ดาเนินการอยําง
กว๎างขวางและเป็น
ตัวอยําง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีบทบาทใน
การดาเนินงาน
ประสานและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํนรํวมกับทุกภาค
สํวนในพื้นที่
- จัดอบรมให๎ความรู๎
กับเด็กวัยรุํนอายุ
ระหวําง 12-19 ปี
เกี่ยวกับการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร
- ศึกษาแลกเปลีย่ น
เรียนรู๎กับหนํวยงาน
ต๎นแบบที่ขับเคลื่อน
การดาเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน
ระดับท๎องถิ่น

๒๕๖๑
(บาท)
-

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

๒๕๖4
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีโครงการ/กิจกรรม
ด๎านการสํงเสริมบทบาท
ของครอบครัวในการ
เลี้ยงดูสร๎างสัมพันธภาพ
และสุขภาวะทางเพศ
ของวัยรุํน
- มีการดาเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติภาย
ใต๎พระราชบัญญัติ
การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํนพ.ศ.2559
- มีพื้นที่และกิจกรรม
สร๎างสรรค์เพื่อปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เด็กและวัยรุํนสามารถ
มีพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและสอดคล๎อง
กับชํวงวัย
- เด็กและวัยรุํนได๎รับ
การดูแลชํวยเหลือและ
คุ๎มครองอยํางเป็นระบบ
เมื่อประสบปัญหา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีสมาชิกกองทุนฯ
เพิ่มขึ้นทุกปี

ที่

โครงการ

4

โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน และ
ประชาชนที่สนใจ

5

โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล
บางเลน (สพค.)

เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

6

โครงการสนับสนุนสภา
องค์กรชุมชนตาบล
บางเลน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล
บางเลน
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานสภาองค์กร
ชุมชนตาบลบางเลน

สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนและประชาชน
โดยทั่วไป

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

7

โครงการสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลบางเลน

เพื่อสนับสนุนการ
เด็กและเยาวชนภายใน
ดาเนินงานของสภาเด็ก
ตาบลบางเลน
และเยาวชนตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

8

โครงการสนับสนุนกลุํม
องค์กรสตรี

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุํม
องค์กรสตรีภายในตาบล
บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กลุํมองค์กรสตรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิ่มการออม และ
เสริมสร๎างอุปนิสัยที่พึง
ประสงค์ในชุมชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ความก๎าวหน๎าของ
กิจกรรมภายในศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ตาบลบางเลน
สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี

องค์กรมีความเข๎มแข็ง
สามารถกาหนด
กิจกรรมการดาเนินงาน
ได๎
องค์กรเข๎มแข็งและมี
การบริหารจัดการอยําง
ยั่งยืน

สานัก
ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนฯมีเพิ่มขึ้น
ทุกปีและสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานได๎
มีการจัดตั้งและ
ดาเนินงานของกลุํม
สตรีในพื้นที่ตาบล
บางเลน

สภาเด็กและเยาวชน
ตาบลบางเลนมีความ
เข๎มแข็งและดาเนิน
กิจกรรมได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

องค์การมีความเข๎มแข็ง
และดาเนินกิจกรรมได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่
9

โครงการ
โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

๑0 โครงการเสริมสร๎าง
ครอบครัวอบอุํน
“อุํนรัก แบบพอเพียง”
๑1 โครงการสํงเสริมการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม

๑2 โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัวอบอุํน ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลบางเลน
๑3 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของผู๎
รํวมกิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจ

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎าง
ความรักความอบอุํนใน
ครอบครัว

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

อบรมหรือศึกษาดูงาน
ให๎ความรู๎ เพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีระหวําง
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคม ลดความขัดแย๎งใน
สังคม

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๐ ของผู๎
รํวมกิจกรรมได๎รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ได๎รับ
ความพึงพอใจใน
การให๎ความรู๎และ
การอบรม

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ให๎กับครอบครัวมีความ
อบอุํนเข๎มแข็ง ปูองกัน
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และปัญหา
สังคม
เพื่อปูองกันแก๎ไขปัญหา
การตั้งครรภ์กํอนวัยอัน
ควร

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
และครอบครัวกลุํมเสี่ยง

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับความพึง
พอใจในกิจกรรม

กลุํมวัยรุํน นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับความรู๎ และ
ระวังปูองกันได๎

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีความรัก ความสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัว

สานัก
ปลัดเทศบาล

สมาชิกในครอบครัวมีความ
รักสามัคคี มีความรู๎และ
เข๎าใจใช๎จํายอยํางประหยัด
และพอเพียงตามฐานะ
การให๎ความรู๎และพัฒนา
สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม
เพื่อลดความขัดแย๎ง เพิ่ม
ความเข๎มแข็งสถาบัน
ครอบครัว
มีกิจกรรมรํวมกันเพือ่ เพิ่ม
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

สานัก
ปลัดเทศบาล

ลดปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํน

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

14 โครงการพื้นที่สร๎างสรรค์
เพื่อเด็กและเยาวชนตาบล
บางเลน
15 โครงการสํงเสริมศูนย์การ
เรียนรู๎ชุมชน

16 โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกลุํมอาชีพสร๎าง
งานสร๎างอาชีพให๎ความรู๎
และศึกษาดูงาน
17 โครงการจัดตั้งกลุํม
เกษตรกร
18 โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมผลิตน้าดื่ม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
มีเวทีสร๎างสรรค์
กิจกรรมตําง ๆ และเป็น
การใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์
เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชนให๎เป็นแหลํงการ
เรียนรู๎ของตาบล

เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบลบางเลน

สมาชิกศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

อบรม ศึกษาดูงาน ให๎
ความรู๎กลุํมอาชีพเพื่อ
สร๎างงาน สร๎างรายได๎

กลุํมอาชีพ และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
สนับสนุนหรือจัดตั้ง
บางเลน
กลุํมเกษตรกรในตาบล
บางเลน
จัดตั้งหรือสนับสนุน
กลุํมผลิตน้าดื่ม
กลุํมผลิตน้าดื่มสาหรับ
ชุมชนเพื่อให๎ผลิตน้าดื่ม
ในราคาถูกขายในชุมชน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของเด็ก
และเยาวชนมีการ
รวมกลุํมและจัดทา
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์
ร๎อยละ ๗๐ ของ
กลุํมเปูาหมาย
สามารถพัฒนาและมี
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม
ร๎อยละ ๗๐ ได๎รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได๎รับการสนับสนุน
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมที่มา
จากความคิดสร๎างสรรค์
เพื่อการใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์
มีแหลํงเรียนรู๎ในตาบลเป็น
แหลํงรวมข๎อมูลในตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพิ่มความรู๎เพิ่มอาชีพ
ให๎กับกลุํมอาชีพ หรือ
ชุมชนในตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ ๗๐ ได๎รับ
ความพึงพอใจ

มีการจัดตั้งกลุํมอาชีพ
เกษตรกรภายในตาบล
บางเลนอยํางเป็นรูปธรรม

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ ๗๐ สามารถ
จัดตั้งหรือมีความรู๎ใน
การผลิตน้าดื่มชุมชน

มีการจัดตั้งกลุํมอาชีพ
ภายในชุมชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการบ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎
องค์ราชัน ราชินี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
เทศบาลเป็นแกนหลัก
ประสานพลังประชา
รัฐ เพื่อดาเนินการ
แล๎วเสร็จตาม
โครงการ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลฯ โดย
ให๎ท๎องถิ่นเป็นแกนหลัก
ประสานพลังประชารัฐ
เข๎ารํวมดาเนินการ
กํอสร๎าง ซํอมแซม
ปรับปรุงที่อยูํอาศัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎ด๎อยโอกาส ผูย๎ ากไร๎ฯลฯ
20 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพื่อสํงเสริมและฝึกอาชีพ
ทองหยอด
แกํผู๎รํวมโครงการ

เพื่อดาเนินการตาม
โครงการบ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎
องค์ราชัน ราชินี

สํงเสริมผู๎รํวมกิจกรรม
ให๎มีความชานาญ

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

21 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพื่อสํงเสริมและฝึกอาชีพ
เม็ดขนุน
แกํผู๎รํวมโครงการ

สํงเสริมผู๎รํวมกิจกรรม
ให๎มีความชานาญ

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

22 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพื่อสํงเสริมและฝึกอาชีพ
ฝอยทอง
แกํผู๎รํวมโครงการ

สํงเสริมผู๎รํวมกิจกรรม
ให๎มีความชานาญ

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎ ผู๎พกิ ารหรือ
ยากจน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎า
รับการอบรมมีความรู๎

ผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

25,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎า
รับการอบรมมีความรู๎

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

25,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎า
รับการอบรมมีความรู๎

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
25,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
25,000
ทต.บางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการฝึกอาชีพทา
กระเป๋าผ๎า

เพื่อสํงเสริมและฝึก
อาชีพแกํผู๎รํวมโครงการ

สํงเสริมผู๎รํวมกิจกรรม
ให๎มีความชานาญ

๒๕๖๑
(บาท)
25,000
ทต.บางเลน

24 โครงการฝึกอาชีพทาพวง
กุญแจ

เพื่อสํงเสริมและฝึก
อาชีพแกํผู๎รํวมโครงการ

สํงเสริมผู๎รํวมกิจกรรม
ให๎มีความชานาญ

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25,000
ทต.บางเลน

25 โครงการฝึกอาชีพตกแตํงผ๎า เพื่อสํงเสริมและฝึก
ระบาย
อาชีพแกํผู๎รํวมโครงการ

-

-

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

26 โครงการสายสัมพันธ์
บ๎าน วัด และประชาชน

-

5,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

10,000
ทต.บางเลน

ที่

โครงการ

สํงเสริมผู๎รํวมกิจกรรม
ให๎มีความชานาญ และ
เพิ่มทักษะด๎านวิชาชีพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ สํงเสริมความสามัคคี
ทากิจกรรมเชื่อม
และเชื่อมความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหวําง
ภายในชุมชน
บ๎าน วัด และประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎า ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
รับการอบรมมีความรู๎ ชานาญ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได๎
ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎า ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
รับการอบรมมีความรู๎ ชานาญ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได๎
ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎า ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
รับการอบรมมีความรู๎ ชานาญ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได๎
ร๎อยละ 75 ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎มี
ผูเ๎ ข๎ารํวมได๎รับ
ปฏิสัมพันธ์ และสามัคคี
ความพึงพอใจ
กันมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

โครงการเสริมสร๎างคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ ผูพ๎ ิการ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขตตาบล
บางเลน
โครงการให๎ความรู๎การจัดทา
บัญชีใช๎จํายภายในครัวเรือน

เสริมสร๎าง ฟื้นฟู ให๎
ความรู๎เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให๎กบั
กลุํมเปูาหมาย
เพื่อให๎ความรู๎ในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน

ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
ตาบลบางเลน
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

29

โครงการสร๎างงานสร๎าง
อาชีพตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

30

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุมชน

จัดกิจกรรมเสริมสร๎าง
อาชีพ การอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
องค์ความรู๎
ให๎ความรู๎ อบรมและ
พัฒนาผู๎นาชุมชน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

31

โครงการฝึกอบรมกลุํมสตรี
ตาบลบางเลน

กลุํมผู๎นาชุมชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
กลุํมสตรีตาบลบางเลน
และผู๎สนใจ

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

32

โครงการสร๎างงานสร๎าง
อาชีพเพื่อแก๎ไขปัญหา
ความยากจน

ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส
และประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

28

ให๎ความรู๎ อบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุํม
สตรีตาบลบางเลน
เพื่อชํวยเหลือและ
แก๎ไขปัญหาความ
ยากจนในพื้นที่ตาบล
บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของกลุํม
เปูาหมาย มีความรู๎
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ดูแลตนเองได๎
ร๎อยละ ๗๕ สามารถ
จัดทาบัญชีครัวเรือนได๎
สามารถถํายทอดให๎
ผู๎อื่นได๎
ประชาชนได๎ความรู๎และ
เข๎าใจตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง นาไปปฏิบัติได๎
ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎นาได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพ
สามารถเพิ่มผู๎นารุํนใหมํได๎
ร๎อยละ ๘๐ ของกลุํมสตรี
มีอาชีพเสริมสร๎างรายได๎
ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีงานและอาชีพ
ลดปัญหาความยากจน
ไมํมีงานทา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิ าร ผู๎ด๎อย
โอกาสในเขตตาบลบาง
เลนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
มีการเพิ่มพูนความรู๎ใน
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนสามารถนามา
ปรับใช๎ได๎
ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความรู๎ นาไปปฏิบัติได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู๎นาชุมชนได๎รับการ
อบรมเพิ่มศักยภาพและ
มีองค์ความรู๎
กลุํมสตรีได๎รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของกลุํม
ลดปัญหาความยากจน
ในพื้นที่ตาบลบางเลน

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.๓ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร๎อยละ ๙๐ ได๎รับเบี้ย ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ตามบัญชีรายชือ่
ชีวติ ที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

33 เบี้ยยังชีพคนชรา

เพื่อจํายเบีย้ ยังชีพ
ผู๎สูงอายุในพื้นที่ตาบล
ให๎กับผู๎สูงอายุที่มีสิทธิ บางเลน
ตามบัญชีรายชือ่

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

34 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจํายเบีย้ ยังชีพ
ให๎กับคนพิการที่มี
สิทธิตามบัญชีรายชื่อ

คนพิการในพื้นที่ตาบล
บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๙๐ ได๎รับเบี้ย คนพิการมีคุณภาพ
ตามบัญชีรายชือ่
ชีวิตทีด่ ี

สานัก
ปลัดเทศบาล

35 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์

เพื่อจํายเบีย้ ยังชีพ
ให๎กับผู๎ปุวยเอดส์

ผู๎ปุวยเอดส์ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๙๐ ได๎รับเบี้ย ผู๎ปุวยเอดส์มีคุณภาพ
ตามบัญชีรายชือ่
ชีวติ ที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

66

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการหน๎าบ๎านนํามอง อบรม ให๎ความรู๎ ปลูกฝัง
ลาคลองสวยใส
จิตสานึกรักความสะอาด
และอนุรักษ์แหลํงน้าตาม
ธรรมชาติ
- ตั้งถังหยดน้าจุลินทรีย์
เพื่อเพิ่มออกซิเจนให๎กบั
แหลํงน้า
- ตรวจวัดคุณภาพน้า
- จัดเก็บวัชพืชและมูล
ฝอยในแหลํงน้า
- จัดทาถังดักไขมันติดตั้ง
ตามบ๎านเรือนที่อยูํริมน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณบ๎านพักอาศัย
และแหลํงน้าตาม
ธรรมชาติ

๒๕๖๑
(บาท)
40๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๒
(บาท)
40๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
50๐,๐๐๐
60๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
70๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครัวเรือนที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบ๎านพัก
อาศัยและแหลํงน้า
ตามธรรมชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
สวยงาม ภายในตาบล
บางเลน มีระบบนิเวศน์
ของแหลํงน้าตาม
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนในเขต
เทศบาล

ลดปริมาณขยะในโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน

นักเรียน ครูและ
ผู๎ปกครอง

3

โครงการรณรงค์จัดการ
ขยะอันตรายจากชุมชน

อบรมหรือให๎ความรู๎ในการ
บริหารจัดการหรือกาจัด
ขยะอันตรายจากครัวเรือน

4

โครงการรณรงค์จัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

อบรมหรือให๎ความรู๎เพื่อ
ปูองกันการแพรํเชื้อโรค
จากขยะติดเชื้อ

5

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะรีไซเคิลในชุมชน
ตาบลบางเลน

อบรมหรือให๎ความรู๎เพื่อ
รณรงค์คัดแยกขยะ
รีไซเคิล ลดปริมาณขยะใน
ชุมชน เสริมสร๎างรายได๎ใน
ครัวเรือน

- ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
หรือกลุํมเสี่ยง
- ผู๎นาชุมชนด๎านสุขภาพ
- ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
หรือกลุํมเสี่ยง
- เจ๎าหน๎าที่ของคลีนิค
ตํางๆ ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน
- ญาติ/ประชาชนที่มี
ผู๎ปุวยติดเตียง
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 สามารถ
คัดแยกขยะเพื่อการ
บริหารจัดการได๎

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 80 สามารถ
คัดแยกขยะอันตราย
และกาจัดได๎อยํางถูก
วิธี
ร๎อยละ 80 สามารถ
คัดแยกขยะติดเชื้อได๎
อยํางถูกวิธี

20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

30๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

1๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการคัดแยกประเภท
ขยะในโรงเรียน
ปริมาณขยะลดลง

กองสาธารณสุขฯ

ลดความเสี่ยงจาก
ขยะอันตรายใน
ชุมชนได๎

กองสาธารณสุขฯ

ลดความเสี่ยงตํอแพรํ
เชื้อโรคจากขยะติด
เชื้อในชุมชนได๎

กองสาธารณสุขฯ

ร๎อยละ 80 ของ
ลดปริมาณขยะ
ครัวเรือนภายใน
ภายในชุมชน และใน
ตาบลสามารถคัดแยก ครัวเรือน
ขยะรีไซเคิลได๎

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

คําบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
ตาบลบางเลนให๎กับ
องค์การบริหารสํวน
จังหวัดนนทบุรี

เพื่อจํายเป็นคําเก็บขนขยะ
และสิ่งปฏิกูลเพื่อนาไปทิ้ง
บริเวณบํอทิ้งขยะองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในตาบลบางเลน

7

โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล๎อม
(Big Cleaning Day)

- เพื่อให๎เกิดจิตสานึกใน
การรักษาความสะอาด
รักษาสภาพแวดล๎อม
- สนองนโยบายตาม
หนังสือสั่งการตําง ๆ ของ
อาเภอ จังหวัด รัฐบาล
เกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
- คณะผู๎บริหารเทศบาล
ตาบลบางเลนกอง
สาธารณสุขฯ, กานัน,
ผู๎ใหญํบ๎านเจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตาบลบางเลน
ผู๎นาชุมชน ผู๎นาด๎าน
สุขภาพประชาชนทั่วไป

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
2,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

15๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลได๎นาไปทิ้ง
บริเวณบํอทิ้งขยะ
ที่หํางไกลจากแหลํง
ชุมชนโดยถูกหลัก
สุขาภิบาล
ปริมาณขยะใน
บริเวณทีส่ าธารณะ
เขตเทศบาลตาบล
บางเลนลดลง อยําง
น๎อยร๎อยละ 80

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร๎อยละ 100 ของ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในเขต เทศบาลตาบล
บางเลน ได๎รับการ
กาจัดอยํางถูกวิธีตาม
หลักสุขาภิบาล
สถานที่สาธารณะ,
ราชการ มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
สวยงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

8

โครงการอุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตาม
แนวทางพระราชดาริ
สาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ)
โครงการเรียกคืน
อลูมิเนียม เพื่อจัดทาขา
เทียมพระราชทาน

9

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให๎ชุมชน/
หมูํบ๎านเกี่ยวกับ
โครงการพระราชดาริ
ด๎านสาธารณสุข

- ตั้งจุดรับอลูมิเนียมไมํใช๎แล๎ว
เพื่อทาประโยชน์ให๎กับผูพ๎ ิการ
- อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยอลูมิเนียมสามารถ
นาไปใช๎ประโยชน์แกํผู๎พิการได๎
10 โครงการทาปุ๋ยหมัก
- จัดตั้งชุมชนนารํองผลิตปุ๋ย
ชุมชน
หมักจากวัชพืช เพื่อลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์
- นาขยะมูลฝอยประเภทมูล
ฝอยอินทรีย์มาทาปุย๋ หมัก
สาหรับใสํต๎นไม๎ตามที่
สาธารณะ
11 โครงการท๎องถิ่นนนท์
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตาบล
ชุมชนสีเขียวเพื่อปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎มีความ
ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
สวยงาม
ตาบลบางเลน (หมูํ ๑ - ปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับ เพือ่
๑๑)
คลุมดิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการพระราชดาริ
ด๎านสาธารณสุข

๒๕๖๑
(บาท)
340,000
งบอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
340,000
340,000
340,000
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

๒๕๖5
(บาท)
340,000
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
กิจกรรม ด๎าน
สาธารณสุข

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

-

-

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เจ๎าหน๎าที่เทศบาลฯ
อาสาสมัครกลุํมตําง ๆ
ประชาชนโดยในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

-

-

๑5๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

25๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

บริเวณริมทางเท๎า
ทางถนน ริมคลอง
หรือที่สาธารณะ ฯลฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ด๎าน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุฯ

ร๎อยละ 80 นา
อลูมิเนียมมา
สํงมอบให๎ธนาคาร
เพื่อนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎
ร๎อยละ 80 ได๎รับ
ความรู๎สามารถ
นาไปใช๎ในชุมชน

ลดปริมาณขยะ
เพิ่มมูลคําจากวัสดุ
เหลือใช๎

กองสาธารณสุฯ

มีปุ๋ยหมักใช๎ในชุมชน
ลดการใช๎สารเคมี

กองสาธารณสุฯ

มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นภายใน
ชุมชน

- มีพื้นที่สีเขียว มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย สวยงาม
ภายในชุมชน
- ลดภาวะโลกร๎อน

กองสาธารณสุฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ เสริมสร๎างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.๓ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการอนุรักษ์ทุเรียน
นนท์ และอนุรักษ์พันธุ์
พืชท๎องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนท์และ
พันธุ์พืชท๎องถิ่นให๎คงอยูํเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัด
นนทบุรี

พันธุ์ทุเรียนนนท์และ
พันธุ์พืชท๎องถิ่น

13 โครงการคลินิกเกษตร
ชุมชน

เพื่ออบรม แนะนา ให๎ความรู๎ กลุํมเกษตรกรในพื้นที่
แนะนาพันธุ์พืชหรือแก๎ไข
เทศบาลตาบลบางเลน
ปัญหาด๎านการเกษตร

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีการอนุรักษ์พันธุ์
พืชพื้นเมืองที่เป็น
สัญลักษณ์ของ
จังหวัดให๎ดารงอยูํ
และขยายพันธุ์ได๎
กลุํมเปูาหมายให๎
ความสนใจและเข๎า
รํวมกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีพันธุ์พืชดั้งเดิมที่
อนุรักษ์ไว๎ให๎คนรุํน
หลังตํอไป

สานัก
ปลัดเทศบาล

การได๎รับความรู๎และ
นาไปใช๎ประโยชน์ได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา อบรมให๎ความรู๎
สมัครดูแลผู๎สูงอายุ
อาสาสมัครเพื่อให๎
สามารถดูแลผู๎สูงอายุได๎
อยํางถูกต๎อง
โครงการปูองกันและแก๎ไข
เพื่อรณรงค์ปูองกันการ
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
เกิดโรคขาดสารไอโอดีน
ตลอดจนประชาสัมพันธ์
แนวทางปูองกันการเกิด
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
สามารถดูแลผู๎สูงอายุได๎
อยํางถูกต๎อง
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
บางเลนไมํเป็นโรค
ขาดสารไอโอดีน

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
1๕๐,๐๐๐
1๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน
-

-

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
1๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของ
อาสาสมัครมีความ
รู๎ และเข๎าใจขั้นตอน
การดูแลผู๎สูงอายุ
ร๎อยละ 100 ของ
ประชาชนไมํเป็น
โรคขาดสารไอโอดีน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎สูงอายุได๎รับการเอา
ใจใสํ จากสังคมมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบางเลน
หํางไกลโรค
ขาดสารไอโอดีน

สานักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการอุดหนุนสาหรับ
สารวจข๎อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ๎าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน ขัตติยราชนารี
โครงการอุดหนุนสาหรับ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ๎า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน ขัตติยราชนารี

เพื่อใช๎จํายเป็นคําสารวจ
ข๎อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในพื้นที่
ตาบลบางเลน

4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สุนัข แมว และสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

เพื่อจํายเป็นคํารณรงค์
สุนัข แมว และสัตว์
ปูองกันการเกิดโรคพิษ
เลีย้ งลูกด๎วยนม ในเขต
สุนัขบ๎า จากสัตว์เลีย้ งลูก เทศบาลตาบลบางเลน
ด๎วยนม และคุมกาเนิน
สุนัขและแมวเพือ่ ควบคุม
จานวน

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,480
60,480
60,480
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

๒๕๖5
(บาท)
60,480
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 80 ของสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนมในพื้นที่
ที่มาขึ้นทะเบียนสัตว์

75,990
งบอุดหนุน

75,990
งบอุดหนุน

สามารถปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

75,990
งบอุดหนุน

75,990
งบอุดหนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

5

โครงการบางเลนรักษ์
สุขภาพเคลื่อนที่

6

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก

7

โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า และคุมกาเนิด
สุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูก
ด๎วยนมในเขตเทศบาล

8

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบล
บางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดกรองและตรวจ
สุขภาพเบื้องต๎นให๎กบั
ประชาชนกลุํมเสี่ยง เชํน
เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ฯลฯ
เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือด
เพื่อรณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎าจากสัตว์เลี้ยง
ลูกด๎วยนม และ
คุมกาเนิดสุนัขและแมว
เพื่อควบคุมจานวน
เพื่อให๎มีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพื่อบริการ
ประชาชนภายในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน
ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน
สุนัข แมว และสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
10๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10๐,๐๐๐
1๕๐,๐๐๐
20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
2๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

6๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

65๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

7๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

-

3,0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
สามารถคัดกรองโรค
เบื้องต๎นได๎ เชํน
เบาหวาน ความดัน
โลหิต ฯลฯ
สามารถควบคุมและ
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก
ได๎
ควบคุมประชากรของ
สุนัขและแมวในเขต
ตาบลได๎ สามารถ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
ในพื้นที่ได๎
มีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพื่อบริการ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่
9

โครงการ

โครงการซํอมแซม
ทางเดินยกระดับคลอง
ยายส๎ม หมูํที่ 2 และ
คลองบางมะซาง หมูํที่ 3
10 โครงการจ๎างเหมา
ปรับปรุงทํอระบายน้า
คสล. ซอยวัดสวนแก๎ว
หมูํที่ 1
11 โครงการจ๎างเหมา
ปรับปรุงทํอระบายน้า
และไหลํทาง ริมถนน
บางกรวย – ไทรน๎อย
หมูํที่ 1,2,8,9
และหมูํที่ 10
12 โครงการจ๎างเหมา
ปรับปรุงถนนซอย
บางเลน 1 หมูํที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
890,000
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
-

ซํอมแซมทางเดินยกระดับ
หมูํที่ 2 และหมูํที่ 3

หมูํที่ 2 และหมูํที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าจากครัวเรือน
และน้าฝน

ทางระบายน้า ซอยวัด
สวนแก๎ว หมูํที่ 1 ได๎รับ
การปรับปรุง

-

-

4,700,000
ทต.บางเลน

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าจากครัวเรือน
และน้าฝนลงสูํแหลํงน้า
ธรรมชาติ พร๎อมปรับปรุง
ทางเท๎า

ทางระบายน้า และ
ทางเดินเท๎า ริมถนนบาง
กรวย – ไทรน๎อย หมูํที่
1,2,8,9 และหมูํที่ 10

-

-

12,000,000
ทต.บางเลน

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถนน ถนนซอยบางเลน 1 หมูํ
โดยการลาดยางผิวทาง
ที่ 1 ได๎รับการปรับปรุง

-

-

3,400,000
ทต.บางเลน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ คิด
เป็น ร๎อยละ 90 ของ
คนในพื้นที่สัญจรไป
มา
ประชาชน หมูํที่ 1
และพื้นที่ใกล๎เคียง
ได๎รับประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

กองชําง

ลดปัญหาน้าทํวมขังใน
พื้นที่

กองชําง

ประชาชน หมูํที่
1,2,8,9 และหมูํที่
10 รวมทั้งพื้นที่
ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
และลดปัญหาน้าทํวมขัง
ในพื้นที่

กองชําง

ประชาชน หมูํที่ 1
และพื้นที่ใกล๎เคียง
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
110,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

300,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน หมูํที่ 2 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

-

-

ประชาชน หมูํที่ 9 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

13 โครงการจ๎างเหมาซํอมแซม
ทางเดินเท๎ายกระดับ ริม
คลองยายเข็ม
(ประตูน้าที่ 1) หมูํที่ 2
14 โครงการจ๎างเหมาซํอมแซม
ทางเดินเท๎า คลองขวางบาง
สะแก หมูํที่ 9

เพื่อแก๎ไขความชารุด
ของทางเดินเท๎าให๎กลับ
สูํสภาพเดิม
เพื่อแก๎ไขความชารุด
ของทางเดินเท๎าให๎กลับ
สูํสภาพเดิม

ทางเดินเท๎ายกระดับ ริม
คลองยายเข็ม (ประตูนา้
ที่ 1) หมูํที่ 2 ได๎รับการ
ซํอมแซม
ทางเดินเท๎าคลองขวาง
บางสะแก หมูํที่ 9 ได๎รับ
การซํอมแซม

15 โครงการจ๎างเหมาซํอมแซม
ทางเดินเท๎า ซอยเอื้ออารีย์
หมูํที่ 10

เพื่อแก๎ไขความชารุด
ของทางเดินเท๎าให๎กลับ
สูํสภาพเดิม

ทางเดินเท๎าซอยเอื้อ
อารีย์ หมูํที่ 10 ได๎รับ
การซํอมแซม

-

-

3,700,000
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชน หมูํที่ 10
และพื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

16 โครงการจ๎างเหมาซํอมแซม
สะพานทางเดินเท๎า ข๎าม
คลองบางสะแก หมูํที่ 9

เพื่อแก๎ไขความชารุด
ของทางเดินเท๎าให๎กลับ
สูํสภาพเดิม

สะพานทางเดินเท๎าข๎าม
คลองบางสะแกหมูํที่ 9
ได๎รับการซํอมแซม

-

-

350,000
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชน หมูํที่ 9 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

17 โครงการจ๎างเหมาปรับปรุง
ระบบระบายน้า ซอย
หมูํบ๎านเจ๎าพระยา 5
(ซอยบางเลน 21/1
และซอยบางเลน 21/2)
หมูํที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าจาก
ครัวเรือน และระบาย
ปริมาณน้าฝน รวมทั้ง
แก๎ปัญหาน้าทํวมซ้าซาก

ทางระบายน้า ซอย
หมูํบ๎านเจ๎าพระยา 5
หมูํที่ 2 ได๎รับการ
ปรับปรุงซํอมแซม

-

-

2,000,000
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชน หมูํที่ 2 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย ลด
ปัญหาน้าทํวมขังใน
พื้นที่ได๎

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง

กองชําง

กองชําง

กองชําง

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการจ๎างเหมาซํอมแซม
ทางเดินเท๎ายกระดับใกล๎
วัดศรีราษฎร์ หมูํที่ 8

เพื่อแก๎ไขความชารุด
ของทางเดินเท๎าให๎กลับ
สูํสภาพเดิม

ทางเดินเท๎ายกระดับใกล๎
วัดศรีราษฎร์
หมูํที่ 8 ได๎รับการแก๎ไข

19 โครงการจัดซื้อหลอดไฟ
ชนิดไดโอดเปลํงแสง LED
(Light Emitting Diode)
เพื่อใช๎ในการติดตั้ง
ซอยวัดบางเลนเจริญ(บาง
เลน 21) หมูํที่ 10
20 โครงการจัดซื้อหลอดไฟ
ชนิดไดโอดเปลํงแสง LED
(Light Emitting Diode)
เพื่อใช๎ในการติดตั้ง ซอย
บางเลน 1 หมูํที่ 1,2
21 โครงการจัดซื้อหลอดไฟ
ชนิดไดโอดเปลํงแสง LED
(Light Emitting Diode)
เพื่อใช๎ในการติดตั้ง ซอยวัด
ศรีราษฎร์ หมูํที่ 8

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาสํองข๎างถนน

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาสํองข๎างถนน

ที่

โครงการ

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาสํองข๎างถนน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
120,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน หมูํที่ 8 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

-

-

ประชาชน หมูํที่ 10
และพื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

500,000
ทต.บางเลน

-

-

500,000
ทต.บางเลน

-

-

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

เตรียมการติดตั้งไฟสํอง
สวํางข๎างถนนซอยวัด
บางเลนเจริญ (บางเลน
21) หมูํที่ 10 สาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

-

-

500,000
ทต.บางเลน

เตรียมการติดตั้งไฟสํอง
สวํางข๎างถนนซอย
บางเลน 1 หมูํที่ 1,2
สาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เตรียมการติดตั้งไฟสํอง
สวํางข๎างถนนซอยวัดศรี
ราษฎร์ หมูํที่ 8 สาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย

กองชําง

ประชาชน หมูํที่ 1,2
และพื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย

กองชําง

ประชาชน หมูํที่ 8 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

22

โครงการจัดซื้อหลอดไฟ
ชนิดไดโอดเปลํงแสง LED
(Light Emitting Diode)
เพื่อใช๎ในการติดตั้ง ซอย
ไปรษณีย์ หมูํที่ 6,7,11
23 โครงการจ๎างเหมากํอสร๎าง
ศาลาที่พักริมทาง แนวถนน
บางกรวย – ไทรน๎อย
จานวน 16 จุด
24 โครงการจ๎างเหมากํอสร๎าง
ถนนซอยสุดเขต หมูํที่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาสํองข๎างถนน

เพื่อกํอสร๎างศาลาที่พกั
ริมทาง

เพื่อกํอสร๎างเส๎นทาง
คมนาคมเพิ่ม

25 โครงการกํอสร๎างปูายบอก เพื่อเป็นการ
ทางไปอาคารเทศบาลตาบล ประชาสัมพันธ์ให๎
บางเลน (หลังใหมํ)
ประชาชนที่จะมาติดตํอ
ราชการทราบถึงที่ตั้ง
ของสานักงานเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เตรียมการติดตั้งไฟสํอง
สวํางข๎างถนนซอย
ไปรษณีย์ หมูํที่ 6,7,11
สาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
กํอสร๎างศาลาที่พักริม
ทาง แนวถนน
บางกรวย – ไทรน๎อย
จานวน 16 จุด สาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ถนนซอยสุดเขต หมูํที่ 9
ได๎รับการกํอสร๎าง
สาหรับการคมนาคมของ
ประชาชน
ปูายบอกทางไป
อาคารเทศบาล
หลังใหมํ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชน หมูํที่
ประชาชนในเขตพื้นที่
6,7,11 และพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ใกล๎เคียงได๎รับประโยชน์ ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

3,700,000
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชนในเขตพื้นที่
และพื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม

กองชําง

-

-

1,000,000
ทต.บางเลน

-

-

ประชาชน หมูํที่ 9 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

กองชําง

-

-

300,000
ทต.บางเลน

-

-

ความพึงพอใจ
คิดเป็นร๎อยละ 80
ของคนในพื้นที่

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนสามารถ
เดินทางมายังเทศบาล
ได๎อยํางถูกต๎อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองชําง

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่
ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

26 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า
ทางเข๎าบริเวณหน๎าบ๎าน
นางพุฒ หมูํที่ ๒
27 โครงการจ๎างเหมาขุดลอก
ทางน้าสาธารณประโยชน์
จานวน 43 สาย

กํอสร๎างทางเท๎า หมูํที่ ๒

ทางเท๎าบริเวณหน๎าบ๎าน
นางพุฒ หมูํที่ ๒

เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าจากครัวเรือน
และระบายปริมาณน้าฝน

ขุดลอกทางน้า
สาธารณประโยชน์
จานวน 43 สาย

-

-

4,000,000
ทต.บางเลน

-

-

28 โครงการกํอสร๎าง
ยกระดับถนน พร๎อมฝัง
ทํอระบายน้า หมูํบ๎าน
ชนาพร เพลส หมูํที่ ๙
29 โครงการกํอสร๎างถนน
ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายชม
ชูถม หมูํที่ ๑๐

กํอสร๎างยกระดับถนน
พร๎อมฝังทํอระบายน้า
หมูํที่ ๙

หมูํบ๎านชนาพร เพลส
หมูํที่ ๙

-

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
หมูํที่ ๑๐

ถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎าน
นายชม ชูถม

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

30 โครงการกํอสร๎างประตู
ระบายน้าบริเวณคลอง
ตาเติม หมูํที่ ๑๐

กํอสร๎างประตูระบายน้า
หมูํที่ ๑๐

ประตูระบายน้าบริเวณ
คลองตาเติม หมูํที่ ๑๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนในเขตพื้นที่ ได๎รับ
ความสะดวกสบาย ในการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย และชํวยลดปัญหา
น้าทํวมในพื้นที่
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ลดปัญหาน้าทํวมขังในพื้นที่

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

31 โครงการกํอสร๎างติดตั้งราว
สะพานทางเดินเท๎าบริเวณ
คลองตาเติม หมูํที่ ๑๐

กํอสร๎างติดตั้งราว
สะพานทางเดินเท๎า
บริเวณคลองตาเติม
หมูํที่ ๑๐

บริเวณคลองตาเติม
หมูํที่ ๑๐

32 โครงการซํอมแซมทางเดิน
เท๎าบริเวณคลองยายนวล
หมูํที่ ๑๑

ซํอมแซมทางเดินเท๎า
บริเวณคลองยายนวล
หมูํที่ ๑๑

บริเวณคลองยายนวล
หมูํที่ ๑๑

-

-

-

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

33 โครงการซํอมแซมศูนย์ผลิต
น้าดื่ม หมูํที่ ๒

ปรับปรุงซํอมแซมศูนย์
ผลิตน้าดื่ม หมูํที่ ๒

ศูนย์ผลิตน้าดื่ม หมูํที่ ๒

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

34 โครงการกํอสร๎างทางเดิน
เท๎าค.ส.ล. ซอยบริเวณหน๎า
บ๎านคุณสังวาลย์ หมูํที่ ๒

กํอสร๎างทางเดินเท๎า
ค.ส.ล. หมูํที่ ๒

ทางเดินเท๎า ค.ส.ล.
ซอยบริเวณหน๎าบ๎าน
คุณสังวาลย์ หมูํที่ ๒

-

-

35 โครงการจ๎างเหมาปรับปรุง
ถนนหมูํบ๎านศุธาวัลย์
หมูํที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ถนนโดยการลาดยาง
ผิวทาง

ถนนหมูํบ๎านสุธาวัลย์
หมูํที่ 3 ได๎รับการ
ปรับปรุง

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

๘๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

500,000
ทต.บางเลน

-

ประชาชน หมูํที่ 3
และพื้นที่ใกล๎เคียง
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความพึงพอใจ

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการจ๎างเหมาปรับปรุง
ถนนซอยบางเลนเจริญ
21/4

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ถนนโดยการลาดยาง
ผิวทาง

ถนนซอยบางเลนเจริญ
21/4 ได๎รับการ
ปรับปรุง

37 โครงการจ๎างเหมากํอสร๎าง
ทางเดินเท๎ายกระดับคลอง
ตาเติม หมูํที่ 10

เพื่อติดตั้งราวกันตกริม
ทางเดินเท๎า

ทางเดินเท๎ายกระดับ
คลองตาเติม หมูํที่ 10
ได๎รับการปรับปรุง

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน
-

500,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล๎เคียง
ได๎รับประโยชน์
ประชาชน หมูํที่
10 และพื้นที่
ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความพึงพอใจ

กองชําง

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความพึงพอใจ

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

38

โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
หมูํที่ ๑๐

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย

39

โครงการปรับปรุงสถานที่
ออกกาลังกายและ
กํอสร๎างห๎องน้าทางเข๎า
หมูํบ๎านเจ๎าพระยา ๘
เฟส ๑ หมูํที่ ๑๐

ปรับปรุงสถานที่ออก
กาลังกายและกํอสร๎าง
ห๎องน้า หมูํที่ ๑๐

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูํที่ ๑๐

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

หมูํที่ ๑๐

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
-

-

๒๕๖5
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

กองชําง

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

40 โครงการกํอสร๎างทางเดิน
เท๎าบริเวณถนนหน๎าบ๎าน
นางบังอร คุ๎มวัน หมูํที่ ๑

กํอสร๎างทางเดินเท๎า
บริเวณถนนหมูํที่ ๑

ทางเดินเท๎าบริเวณถนน
หน๎าบ๎านนางบังอร คุ๎ม
วันหมูํที่ ๑

41 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมูํที่ ๑

ปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคม หมูํที่ ๑

ศาลาประชาคมศาลา
ประชาคมหมูํที่ ๑

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

42 โครงการกํอสร๎างทางเดิน
เท๎าบริเวณคลองมะซาง
ถึง สะพานบางพลู หมูํที่ ๒

กํอสร๎างทางเดินเท๎า
บริเวณคลองมะซาง ถึง
สะพานบางพลู หมูํที่ ๒

คลองมะซาง – สะพาน
บางพลู หมูํที่ ๒

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

43 โครงการกํอสร๎างยกระดับ
ทางเท๎าซอยบางเลน ๒
ตลอดสาย หมูํที่ ๒ (บริเวณ
หน๎าบ๎านผู๎ใหญํอี๊ด)

กํอสร๎างยกระดับทาง
เท๎าซอยบางเลน ๒
หมูํที่ ๒

ซอยบางเลน ๒
หมูํที่ ๒

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

44 โครงการกํอสร๎างประตูน้า
คลองบางสะแก หมูํที่ ๔

กํอสร๎างประตูน้าคลอง
บางสะแก หมูํที่ ๔

คลองบางสะแก หมูํที่ ๔

-

-

-

-

๗,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม และมี
ความปลอดภัย
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ลดปัญหาน้าทํวม

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กองชําง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชุม (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

45 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า
ยกระดับสะพานบริเวณหน๎า
บ๎านนางจารัส - นางพิกุล
พร๎อมวางทํอประปา หมูํที่ ๖

กํอสร๎างทางเท๎ายกระดับ
สะพาน พร๎อมวางทํอ
ประปา หมูํที่ ๖

ทางเท๎ายกระดับสะพาน
บริเวณหน๎าบ๎านนาง
จารัส-นางพิกุล
หมูํที่ ๖

46 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า
ยกระดับ สะพานอดีต
ผู๎ใหญํบ๎านอรุณถึงบ๎านนาย
สมบูรณ์ หมูํที่ ๖

กํอสร๎างทางเท๎ายกระดับ
หมูํที่ ๖

ทางเท๎ายกระดับ
สะพานอดีตผู๎ใหญํบา๎ น
อรุณถึงบ๎านนาย
สมบูรณ์ หมูํที่ ๖

-

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

47 โครงการกํอสร๎างประตูน้า
หมูํที่ ๖ ถึงหมูํที่ ๗ พร๎อม
ยกระดับถนน หมูํที่ ๖ , ๗
และ ๑๑
48 โครงการกํอสร๎างทางเดินเท๎า
วัดโบสถ์บางคูเวียง หมูํที่ ๖

กํอสร๎างประตูน้า หมูํที่ ๖
ถึงหมูํที่ ๗ พร๎อมยกระดับ
ถนนหมูํที่ ๖ , ๗ และ ๑๑

หมูํที่ ๖ , ๗ และ ๑๑

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ทต.บางเลน ประโยชน์จาก
โครงการ

กํอสร๎างทางเดินเท๎า
หมูํที่ ๖

ทางเดินเท๎าวัดโบสถ์
บางคูเวียง หมูํที่ ๖

-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

49 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า
ยกระดับตั้งแตํบริเวณหน๎า
บ๎าน น.ส.ศิริลักษณ์ ถึง หน๎า
บ๎าน น.ส.ลมัย หมูํที่ ๗

กํอสร๎างทางเท๎ายกระดับ
หมูํที่ ๗

บริเวณหน๎าบ๎าน น.ส.
ศิริลักษณ์ ถึง หน๎าบ๎าน
น.ส.ลมัย

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ลดปัญหาน้าทํวม

กองชําง

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ

50 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า
ยกระดับ บริเวณหน๎าบ๎าน
นายชุม และบ๎านนางระทม
ถึงสวนนายธิติพัฒน์
หมูํที่ ๑๐
51 โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อม
วางทํอระบายน้าบริเวณ
หมูํบ๎านวราพร หมูํที่ ๙

กํอสร๎างทางเท๎ายกระดับ บริเวณหน๎าบ๎าน
หมูํที่ ๑๐
นายชุม และบ๎านนาง
ระทมถึงสวนนาย
ธิติพัฒน์ หมูํที่ ๑๐
เพื่อกํอสร๎างวางทํอ
ระบายน้าบริเวณ
หมูํที่ ๙

บริเวณหมูํบ๎าน
วราพร หมูํที่ ๙

-

-

-

-

๑,๗๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

52 โครงการกํอสร๎างวางทํอ
ระบายน้า ซอยบางเลน ๑๑
หมูํที่ ๙

เพื่อกํอสร๎างวางทํอ
ระบายน้าบริเวณซอย
บางเลน ๑๑ หมูํที่ ๙

ทํอระบายน้า ซอย
บางเลน ๑๑ หมูํที่ ๙

-

-

-

-

53 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อใช๎สาหรับจัด
กิจกรรม และให๎
บริการประชาชนสาหรับ
จัดกิจกรรม
ตําง ๆ

อาคารอเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

กองชําง

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากโครงการ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

กองชําง

๗,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากโครงการ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

กองชําง

15,000,000
ทต.บางเลน

ความพึงพอใจ
คิดเป็นร๎อยละ 80
ของคนในพื้นที่

อานวยความสะดวก
แกํประชาชนเพือ่ ใช๎
จัดกิจกรรม

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการจ๎างเหมากํอสร๎าง
ทางเดินเท๎ายกระดับริม
คลองประตูน้าที่ 3 หมูํที่ 2

เพื่อสร๎างทางเดินเท๎า
สาธารณะเพิ่ม

55 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

อุดหนุนการไฟฟูานคร
หลวงเพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะในพื้นที่ตาบล
บางเลน
อุดหนุนการประปานคร เขตพื้นที่ตาบลบางเลน
หลวงเพื่อขยายเขตการ
ติดตั้งประปาสาธารณะ
ในพื้นที่ตาบลบางเลน

56 โครงการขยายเขตประปา
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

กํอสร๎างทางเดินเท๎า
ยกระดับ ริมคลอง
ประตูน้าที่ 3 หมูํที่ 2
สาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เขตพื้นที่ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
730,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน หมูํที่ 2 และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความพึงพอใจ

กองชําง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได๎รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได๎รับประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจในบริการสาธารณะ

กองชําง

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57 โครงการกํอสร๎างที่จอดเรือ
ดับเพลิง ปากคลอง
บางศรีราษฎร์ หมูํที่ 8

เพื่อกํอสร๎างสถานที่
สาหรับจอดเรือดับเพลิง
บริเวณปากคลองบางศรี
ราษฎร์ หมูํที่ 8

ปากคลองบางศรีราษฎร์
ได๎รับการกํอสร๎างที่จอด
เรือดับเพลิง

58 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมูํที่ 10

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎งานอาคาร
บรรเทาสาธารณภัย

อาคารศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได๎รับการปรับปรุง

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,000,000
ทต.บางเลน

-

-

5,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในเขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ
ประโยชน์

-

อาคารศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
สภาพที่ใช๎งานได๎เชํนเดิม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความพึงพอใจ

สานักปลัด
(งานปูองกันฯ)

ประชาชนในเขตพื้นที่
ได๎รับความพึงพอใจ

สานักปลัด
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
ที่

โครงการ

59 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร๎าง
บํอบาบัดน้าเสีย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดสร๎างบํอบาบัด บํอบาบัดน้าเสีย
น้าเสียรวมของเขต
เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
10,000,000 น้าเสียได๎รับการ
ทต.บางเลน บาบัดอยํางถูกวิธี
หรือรับเงิน
อุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปริมาณน้าเสียลดลง

กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.๓ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

60 โครงการรู๎ไว๎หํางไกลเอดส์

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจ และตรวจ
คัดกรองเบื้องต๎น
เกี่ยวกับโรคเอดส์
(AIDS) ลดปัญหาการ
ติดโรคในคูสํ มรส
และเยาวชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนมีความรู๎
ลดการแพรํกระจายของ
ความเข๎าใจและสามารถ เชื้อเอดส์ในกลุมํ เสี่ยงได๎
ลดความเสี่ยงในการติด
โรคได๎

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.๔ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

61 เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช.)

วัตถุประสงค์
เพื่อสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่
(สปสช.) มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท๎องถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.)

๒๕๖๑
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย
และเป็นประชารัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1

โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร๎อนของประชาชน

2

3

4

5

วัตถุประสงค์

เพื่อปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต๎น
ให๎แกํผู๎ประสบภัยในเขต
พื้นที่เทศบาล
โครงการรณรงค์ปูองกันและ
เพื่อรณรงค์และปูองกัน
ระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย การเกิดอัคคีภัย มี
ความรู๎ในการปูองกัน
ตนเองเบื้องต๎นเมื่อเกิด
สาธารณภัย
โครงการรณรงค์ปูองกัน
เพื่อปูองกันการเกิด
เพื่อลดอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล อุบัติเหตุบนท๎องถนน
และวันหยุดพิเศษ
ในชํวงเทศกาลและ
วันหยุดตําง ๆ
โครงการปูองกันและบรรเทา เพื่อให๎ความรู๎แกํ
สาธารณภัยในสถานที่ราชการ ประชาชนเมื่อเกิด
สถานประกอบการ โรงงาน
สาธารณภัย
ตําง ๆ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อฝึกอบรม
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
อาสาสมัครปูองกันภัย
(อปพร.) เทศบาลตาบล
ฝุายพลเรือน (อปพร.)
บางเลน
ในพื้นที่

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนผู๎ประสบเหตุ
ได๎รับการชํวยเหลือ
อยํางทันทํวงที

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

อพปร. ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนที่
เดือดร๎อนจากเหตุ
สาธารณภัย
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ลดความเสี่ยงในการเกิด ประชาชนได๎รับความ
อัคคีภัยในพื้นที่
พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๖๐ สามารถ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
บนท๎องถนน

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๖๕ มีความรู๎
และปูองกันตนเองได๎

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๗๕ ของ
กลุํมเปูาหมายได๎รับการ
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน๎าที่

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

6

โครงการเฝูาระวังจุดเสี่ยงการ
เกิดอาชญากรรมในพื้นที่
ตาบลบางเลน

7

วัตถุประสงค์
เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่

โครงการฝึกอบรมผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ด๎านการปูองกันและบรรเทา ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
สาธารณภัย
ในด๎านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่
8 โครงการบูรณาการเพื่อจัดตั้ง จัดตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อ
จุดตรวจสกัดปูองกันเหตุใน
ปูองกันเหตุร๎าย โดยอาจ
พื้นที่ตาบลบางเลน
รํวมกับหนํวยราชการ
อื่น
9 โครงการฝึกอบรมและ
เพื่ออบรมให๎ความรู๎
สนับสนุนแกนนาขําว
ให๎กับแกนนาขําวในการ
ประจาชุมชน
วิเคราะห์ และระวัง
เหตุร๎ายภายในชุมชน
๑0 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน เพื่ออบรมให๎ผู๎ปฏิบัติ
และบรรเทาสาธารณภัยใน
หน๎าที่มีความชานาญใน
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง การปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงสูง

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๕ ไมํเกิดเหตุ
อาชญากรรมร๎ายแรงใน
พื้นที่

เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน
ด๎านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อให๎มีจุดสกัดเพื่อ
ปูองกันเหตุร๎ายในพื้นที่
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แกนนาขําวประจา
ชุมชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดเสี่ยงการเกิด
อาชญากรรมในเขต
ตาบลบางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

ร๎อยละ ๗๕ ของผู๎ได๎รับ
การอบรม สามารถ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

มีจุดตรวจสกัดเพื่อ
ปูองกันเหตุร๎ายในพื้นที่

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ และมีความ
ปลอดภัย

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

มีแกนนาขําวภายใน
ชุมชน

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานมี
ความมั่นใจและสามารถ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลือเมื่อประสบ
เหตุได๎อยํางมีประ
สิทธิภพ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๑1 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการใช๎ถังเคมีใน
การดับเพลิงให๎แกํชุมชน
และโรงเรียน
12 โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน๎าที่ของเทศบาล
ตาบลบางเลน
13 โครงการฝึกอบรมความ
ปลอดภัยทางน้า ตะโกน
โยน ยื่น สาหรับภาค
ประชาชน
14 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน

วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบัติในการใช๎ถังเคมี
เพื่อดับเพลิงอยําง
ถูกต๎อง
เพื่อชํวยเหลือประชาชน
ที่ได๎รับความเดือดร๎อน
ไมํสามารถชํวยเหลือ
ตัวเองได๎ในการดารงชีพ
อบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนเพื่อให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ทางน้าได๎ถูกต๎อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
และบุคลากรในโรงเรียน
ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลือตามอานาจ
หน๎าที่ของเทศบาล
ตาบลบางเลน
ประชาชนได๎รับความรู๎
ในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้า
อยํางถูกต๎อง
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๘๐ สามารถใช๎ถัง
เคมีเพื่อดับเพลิงอยํางถูก
วิธี

3๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

3๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

3๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

3๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

3๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 80 ความพึง
พอใจของประชาชน

-

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

50,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 80 สามารถ
ปฏิบัติได๎

-

-

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

ร๎อยละ 75 ของกลุํม
เปูาหมายได๎รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัตหิ น๎าที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปูองกันการเกิดอัคคีภยั ใน
ชุมชนได๎

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

ประชาชนได๎รับความ
ชํวยเหลือ ตามอานาจ
หน๎าที่ของเทศบาล
ตาบลบางเลน
ประชาชนได๎รับความรู๎
และสามารถนาไปใช๎
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ทางน้าได๎จริง
ฝุายพลเรือนมีความรู๎และ
ชํวยเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
สานักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตําง
ๆ ในการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎านและ
เวทีประชาคมตาบล
เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

15

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูํบ๎านและเวทีประชาคม
ตาบล

16

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน

17

โครงการให๎ความรู๎ประชาชน เพื่อให๎ความรู๎กับ
เกี่ยวกับการพัฒนาท๎องถิ่น
ประชาชน ในการ
ตามระบอบประชาธิปไตย
พัฒนาท๎องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

18

โครงการสํงเสริมการ
ขับเคลื่อนของชุมชน

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สํงเสริมให๎ชุมชนได๎มี
สํวนรํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
ในเขตพื้นที่ตาบลบาง
เลน
คณะกรรมการชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่
มารํวมประชุมเวที
ประชาคมตามสัดสํวนที่
กาหนด
คณะกรรมการได๎เข๎า
รํวมการประชุม
ร๎อยละ ๗๕ ของ
กลุํมเปูาหมายมีความรู๎
และเข๎าใจในการมีสวํ น
รํวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชนได๎รับความรู๎
และให๎ความสนใจการ
การพัฒนาท๎องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นเพื่อใช๎ในการ
พัฒนา

สานัก
ปลัดเทศบาล

มีการประชุมของ
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟัง รับทราบ
ข๎อคิดเห็นตําง ๆ
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่
19

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสมานฉันท์เทิดไท๎ เพื่อเป็นคําใช๎จํายจัด
องค์ราชัน
กิจกรรมเสริมสร๎างให๎
ประชาชนมีความรัก
สามัคคี ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดความรักสามัคคี
ของคนในชาติ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านความปลอดภัยของชุมชน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.๓ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

20 คําใช๎จํายในการจัดการ
จราจร

21 เงินสารองจําย

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่
ประชาชนได๎รับประโยชน์
โดยตรงจากคําปรับจราจร
เชํน ปูาย เครื่องหมาย
สัญญาณไฟ ฯลฯ
เป็นคําใช๎จํายฉุกเฉินหรือมี
ความจาเป็นเรํงดํวนที่
เกิดขึ้น เชํน อุทกภัย วาต
ภัย ฯลฯ ตามนโยบายที่
ได๎รับมอบหมาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจัดการจราจรใน
พื้นที่ตาบลบางเลน

เพื่อชํวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเรํงดํวน

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

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/ ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

๒๕๖5
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎
ถนนเพิ่มขึ้น

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนได๎รับความ
ชํวยเหลืออยําง
ทันทํวงที

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

โครงการ
โครงการสนับสนุนร๎านค๎า
ชุมชนตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนร๎านค๎า
ร๎านค๎าชุมชนตาบล
ชุมชนตาบลบางเลนให๎ บางเลน
มีศักยภาพในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อจาหนําย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๐ ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
จาหนํายในร๎านค๎า
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร๎านค๎าชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จาหนําย เพือ่ เป็น
แหลํงสร๎างรายได๎ใน
ชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม
ในการชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับอาเภอ

เพื่อสนับสนุนองค์กรที่
ทางานให๎กับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

3

เงินอุดหนุนหนํวยงานราชการ
อื่น ๆ ตามภารกิจหรืออานาจ
หน๎าที่ของเทศบาล

4

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและลูกจ๎าง เทศบาล
ตาบลบางเลน
โครงการจัดเก็บข๎อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือ
ข๎อมูลจาเป็นอื่น ๆ ภายใน
ตาบล

อุดหนุนหนํวยราชการ
อื่น ๆ ตามภารกิจ หรือ
อานาจหน๎าที่ตาม
ระเบียบฯ หรือกฎหมาย
กาหนด
เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถแกํผู๎เข๎า
รับการอบรมและศึกษา
ดูงาน เสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม และ
วินัยในการปฏิบัติงาน

5

เพื่อสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดเก็บข๎อมูล
จปฐ. และข๎อมูลอื่น ๆ
เชํน คําตอบแทน คํา
บันทึกและประมวลผล
ข๎อมูล ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ 70 ของ
ความสาเร็จในการ
ประสานงานด๎าน
จัดซื้อ

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สามารถเบิกจํายได๎
ถูกต๎องตามข๎อ
กฎหมายหรือตาม
ภารกิจ/อานาจหน๎าที่

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาท๎องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและลูกจ๎าง
เทศบาลตาบลบางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กลุํมเปูาหมายได๎รับ
การพัฒนา.

ข๎อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน และข๎อมูล
จาเป็นอื่น ๆ ตาบล
บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร๎อยละ ๙๕ สามารถ
จัดเก็บข๎อมูล จปฐ.
ภายในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณในการ
สนับสนุนศูนย์ข๎อมูล
ขําวสาร การจัดซื้อ จัด
จ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
หนํวยงานราชการอื่น ๆ

๒๕๖๑
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การประสานงานด๎าน
จัดซื้อจัดจ๎าง ให๎
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให๎
หนํวยงานราชการอื่น
ตามระเบียบ
กฎหมายกาหนด
การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

มีข๎อมูลตาบลที่
สามารถนามาใช๎ได๎

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการอบรมให๎ความรู๎
ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานให๎แกํบุคลากร
ของเทศบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎กับเจ๎าหน๎าที่
สามารถเข๎าใจระเบียบ
ข๎อกฎหมายในการปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎อยํางถูกต๎อง

เจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน

7

โครงการติดตั้งระบบ
สารสนเทศทะเบียน
ราษฎร์

เพื่อรองรับการถํายโอน
ภารกิจบริการประชาชน
ด๎านทะเบียนราษฎร์

ประชาชนมีความ
สะดวกในการได๎รับ
บริการ

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๕ เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานสามารถ
เข๎าใจและมีความรู๎
เกี่ยวกับระเบียบและข๎อ
กฎหมายที่เกีย่ วข๎องใน
การปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจ
ร๎อยละ 80 ของคนที่มา
ใช๎บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎
บริการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

คําใช๎จํายในการเชํารถยนต์
สาหรับผู๎บริหาร

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเชํา
รถยนต์สาหรับผู๎บริหาร

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติราชการ

9

โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายแบบระบบไร๎สาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ขําวสาร
ให๎กับประชาชนในพื้นที่
ทราบ

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบางเลน

10 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎จํายด๎าน
สาธารณูปโภค เชํน
คําบริการอินเตอร์เน็ตตาบล
คําบริการโทรคมนาคม คํา
น้าประปา คําไฟฟูาฯลฯ
11 คําจ๎างเหมาบริการทาความ
สะอาด

เพื่อสนับสนุนคํา
ทุกสํวนงาน
สาธารณูปโภคตําง ๆ ในการ หมูทํ ี่ ๑-๑๑
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

เพื่อเป็นคําจ๎างเหมาบริการ
ทาความสะอาด ภายใน
อาคารเทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่ออานวยความ
สะดวกประชาชนที่
มาใช๎บริการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
236,040
236,040
236,040
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
236,040
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพ
ในการทางานที่
เพิ่มขึ้น
ประชาชนได๎รับทราบ
ขําวสารของเทศบาล

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

1,000,000
ทต.บางเลน

1,000,000 1,000,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

1,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการมาก
ขึ้น
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

ความพึงพอใจ
ร๎อยละ 80ของคน
ที่มาใช๎บริการ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการมาใช๎
บริการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

12 สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
วัสดุให๎แกํสํวนงานตําง ๆ ในการ
จัดหาวัสดุตําง ๆ ตามอานาจ
หน๎าที่ เพื่อใช๎ในสานักงานและ
บริการสาธารณะ เชํน วัสดุ
สานักงาน วัสดุงานบ๎านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุแตํงกาย
วัสดุสนาม ฯลฯ
13 สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภัณฑ์ให๎แกํสํวนงานตําง ๆ ใน
การจัดหาครุภัณฑ์ตําง ๆ ตาม
อานาจหน๎าที่ เพือ่ ใช๎ใน
สานักงานและบริการสาธารณะ
เชํน ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพรํ ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว ครุภัณฑ์กํอสร๎าง ครุภัณฑ์
การเกษตร ครุภัณฑ์การแพทย์
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสํง ครุภัณฑ์
โรงงาน ครุภัณฑ์ 5สารวจและ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนคําวัสดุ
ตําง ๆ ในดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่

ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อสนับสนุนคํา
ครุภัณฑ์ตําง ๆ ในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่

ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
เพิ่มขึ้น

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
เพิ่มขึ้น

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

14 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

15 โครงการสํงเสริมให๎
ประชาชนชาระภาษีตาม
กาหนด
16 โครงการให๎บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ใน
วันหยุดราชการ
17 โครงการอบรมภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการบริการ
ประชาชน ให๎คาแนะนา
และให๎บริการสาธารณะ
ตําง ๆ ตามอานาจ
หน๎าที่
เพื่อสํงเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให๎
ความรู๎กับประชาชน
เพื่อชาระภาษี
เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให๎กับประชาชนในการ
ชาระภาษี
เพื่อให๎ความรู๎ และสร๎าง
ความเข๎าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
พนักงานท๎องถิ่น

ประชาชนภายในตาบล
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

การจัดเก็บภาษีเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

รายได๎จัดเก็บเองจาก
ภาษีท๎องถิ่นภายใน
ตาบล
ประชาชนในพื้นที่
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
พนักงานท๎องถิ่น
ประมาณ 300 คน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

165,000
ทต.บางเลน

165,000
ทต.บางเลน

165,000
ทต.บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ ๗๐ ของ
ทต.บางเลน ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับประโยชน์จาก
บริการ
ร๎อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนเข๎าใจและ
ให๎ความรํวมมือใน
การชาระภาษี
ร๎อยละ ๗๐ ของ
รายได๎จากภาษี
ท๎องถิ่น
กลุํมเปูาหมายได๎
ความรู๎ และเข๎าใจ
เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง
และเกิดความเข๎าใจ
ตรงกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจในบริการ
สาธารณะ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ท๎องถิ่นมีรายได๎จัดเก็บ
เองเพิ่มขึ้น

กองคลัง

ท๎องถิ่นมีรายได๎จัดเก็บ
เองเพิ่มขึ้น

กองคลัง

กลุํมเปูาหมายได๎ความรู๎
และเข๎าใจ และเกิด
ความเข๎าใจตรงกัน

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

18 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําครุภัณฑ์ให๎แกํสํวน
งานตําง ๆ ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ตําง ๆ ตามอานาจ
หน๎าที่ เพื่อใช๎ในสานักงาน
และบริการสาธารณะเชํน
ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพรํ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
ครุภัณฑ์กํอสร๎าง ครุภัณฑ์
การเกษตร ครุภัณฑ์
การแพทย์ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสํง
ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์
สารวจและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์ตําง ทุกสํวนงาน
ๆ ในการดาเนินการตาม
หมูทํ ี่ ๑-๑๑
อานาจหน๎าที่

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

19 สนับสนุนการบริหารงานด๎าน
คําวัสดุให๎แกํสวํ นงานตําง ๆ
ในการจัดหาวัสดุตําง ๆ ตาม
อานาจหน๎าที่ เพือ่ ใช๎ใน
สานักงานและบริการ
สาธารณะ เชํน วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ๎านงานครัว วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุแตํงกาย
วัสดุสนาม ฯลฯ
20 สนับสนุนการบริหารงานด๎าน
คําใช๎จํายด๎านสาธารณูปโภค
เชํน คําบริการอินเตอร์เน็ต
ตาบล คําบริการโทรคมนาคม
คําน้าประปา คําไฟฟูาฯลฯ
21 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
ดูแลรักษาโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐
๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

เพื่อสนับสนุนคําวัสดุ
ตําง ๆ ในดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่

ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๒,๖๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อสนับสนุนคํา
สาธารณูปโภคตําง ๆ
ในการดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อปรับปรุงข๎อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และระบบ
บริหารจัดการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

22 สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภัณฑ์ให๎แกํสํวนงานตําง ๆ ใน
การจัดหาครุภัณฑ์ตําง ๆ ตาม
อานาจหน๎าที่ เพือ่ ใช๎ในสานักงาน
และบริการสาธารณะเชํน ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์
งานบ๎านงานครัว ครุภัณฑ์กํอสร๎าง
ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์
การแพทย์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง
ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์สารวจ
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนคํา
ครุภัณฑ์ตําง ๆ ใน
การดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

23 สนับสนุนการบริหารงานด๎านคํา
ครุภัณฑ์ให๎แกํสํวนงานตําง ๆ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์ตําง ๆ ตามอานาจ
หน๎าที่ เพื่อใช๎ในสานักงานและ
บริการสาธารณะเชํน ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว ครุภัณฑ์กํอสร๎าง
ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์
การแพทย์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง
ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์สารวจและ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนคํา
ทุกสํวนงาน
ครุภัณฑ์ตําง ๆ ใน หมูทํ ี่ ๑-๑๑
การดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพการ
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

24 สนับสนุนการบริหารงานด๎าน
คําครุภัณฑ์ให๎แกํสํวนงานตําง ๆ
ในการจัดหาครุภัณฑ์ตําง ๆ
ตามอานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สานักงานและบริการสาธารณะ
เชํน ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพรํ ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว ครุภัณฑ์กํอสร๎าง
ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์
การแพทย์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง
ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์สารวจ
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
25 สนับสนุนการบริหารงานด๎าน
คําใช๎จํายด๎านสาธารณูปโภค
เชํน คําบริการอินเตอร์เน็ต
ตาบล คําบริการโทรคมนาคม
คําน้าประปา คําไฟฟูาฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนคํา
ครุภัณฑ์ตําง ๆ ใน
การดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

เพื่อสนับสนุนคํา
ทุกสํวนงาน
สาธารณูปโภคตําง ๆ หมูทํ ี่ ๑-๑๑
ในการดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,5๐๐,๐๐๐ 2,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
3,0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประสิทธิภาพการ การบริหารงานภายใน
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ การบริหารงานภายใน
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

26 สนับสนุนการบริหารงานด๎าน
คําวัสดุให๎แกํสวํ นงานตําง ๆ
ในการจัดหาวัสดุตําง ๆ
ตามอานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สานักงานและบริการสาธารณะ
เชํน วัสดุสานักงาน วัสดุงาน
บ๎านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุแตํงกาย วัสดุสนาม ฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนคําวัสดุ
ตําง ๆ ในดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑ - ๑๑

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,5๐๐,๐๐๐ ๕,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
6,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประสิทธิภาพการ การบริหารงานภายใน
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.5 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

27 เชําอาคารเพื่อใช๎จัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์
จัดตั้งอาคารสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตาบล
บางเลนเพื่อดาเนินงาน
ด๎านพาณิชย์ของเทศบาล
และชํวยเหลือประชาชนที่
เดือดร๎อนให๎มีแหลํงเงิน
กู๎ยืมที่ดาเนินงานจาก
หนํวยงานราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชําอาคารจัดตั้ง
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดหาอาคารที่
เหมาะสมในการ
จัดตั้งที่ทาการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบล
บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

28 โครงการกํอสร๎างอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
บางเลน (หลังใหมํ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
(ทต.บางเลน
1,000,000
บาท)
(เงินนอก
งบประมาณ
49,000,000
บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก ในการมา
ขอรับบริการสาธารณะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
อาคารสานักงานหลังเกํา
มีพื้นที่คับแคบ และชารุด
ไมํมีสถานที่จอดรถ ทาให๎
ไมํสะดวกเมื่อมาติดตํอ
ราชการ
เพื่อจัดตกแตํงวัสดุ
อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกให๎กบั ประชาชน
เมื่อมาติดตํองานราชการ

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
และเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
และเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน

-

2๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

30 โครงการกํอสร๎างรั้วรอบ กํอสร๎างรั้วรอบบริเวณ
บริเวณสานักงานเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบล
ตาบลบางเลน (หลังใหมํ) บางเลน (หลังใหมํ) เพื่อ
ความสะดวกในการดูแล
และรักษาความปลอดภัย
ตํอทรัพย์สินของทาง
ราชการ

อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหมํ)

-

-

-

-

29 โครงการตกแตํงภายใน
อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหมํ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได๎รับความ
สะดวก สบาย เมื่อมา
ติดตํองานราชการ
สามารถติดตํองาน
ราชการได๎อยํางรวดเร็ว
เนื่องจากมีการแบํงสํวน
ราชการได๎อยํางชัดเจน
เจ๎าหน๎าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อตกแตํงสถานที่ให๎
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ผลงานแล๎วเสร็จตาม
ทต.บางเลน วัตถุประสงค์ การตรวจ
รับถูกต๎องครบถ๎วน
๒๕๖5
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองชําง

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

กองชําง

ประชาชนได๎รับความ
สะดวก มีความพึง
พอใจ

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยูํอาศัยของประชาชนอยํางมีความสุข
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

31 โครงการกํอสร๎างที่จอดรถ

32 โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่
รอบอาคารเทศบาล
(หลังใหมํ)
33 โครงการติดตั้งกล๎อง
CCTV บริเวณรอบอาคาร
สานักงาน
34 โครงการติดตั้งเครื่องวัด
หนํวยไฟฟูาพร๎อมเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา
ภายในอาคารสานักงาน
เทศบาล (หลังใหมํ)
35 โครงการติดตั้งฟิล์มอาคาร
สานักงานเทศบาล
(หลังใหมํ)

วัตถุประสงค์
เพื่อกํอสร๎างที่จอดรถ
พร๎อมโครงเหล็กบังแดด
เพื่อให๎บริการประชาชนผู๎
มาติดตํอราชการ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพื้นที่รอบอาคาร
แหํงใหมํเพื่อรอบรับการ
ให๎บริการประชาชน
เพื่อรักษาความปลอดภัย
รอบอาคารเทศบาลตาบล
บางเลนหลังใหมํ
เพื่อสร๎างความปลอดภัย
และได๎มาตรฐานในการใช๎
ไฟฟูาในอาคารสานักงาน
เทศบาล (หลังใหมํ)
เพื่อลดการใช๎พลังงาน
ภายในอาคารสานักงาน
เทศบาล (หลังใหมํ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
1,000,000
ทต.บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

อาคารสานักงาน
เทศบาลหลังใหมํ

-

-

500,000
ทต.บางเลน

-

-

อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
หลังใหมํ
ติดตั้งเครื่องวัดหนํวย
ไฟฟูาภายในอาคาร
สานักงานเทศบาล
(หลังใหมํ)

-

-

1,000,000
ทต.บางเลน

-

-

-

286,100
ทต.บางเลน

-

-

-

ติดตั้งฟิล์มอาคาร
สานักงานเทศบาล
(หลังใหมํ)

-

-

500,000
ทต.บางเลน

-

-

โครงเหล็กบังแดดที่
สานักงานเทศบาล
หลังใหมํ

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลงานแล๎วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์
การตรวจรับถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ร๎อยละ 75 ของ
ความพึงพอใจผู๎รับ
บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อานวยความสะดวก
ประชาชนที่มาใช๎บริการ
ที่เทศบาลตาบลบางเลน

กองชําง

อานวยความสะดวก
ประชาชนที่มาใช๎บริการ
ที่เทศบาลตาบลบางเลน

กองชําง

ความพึงพอใจ
คิดเป็นร๎อยละ 80
ของคนในพื้นที่
ผลงานแล๎วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์
การตรวจรับถูกต๎อง
ครบถ๎วน

ความปลอดภัยโดยรอบ
อาคารสานักงาน
เทศบาลหลังใหมํ
ความปลอดภัยในการใช๎
อาคารสานักงาน
(หลังใหมํ)

กองชําง

ผลงานแล๎วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์
การตรวจรับถูกต๎อง
ครบถ๎วน

ลดการใช๎พลังงานไฟฟูา
ในอาคารสานักงาน
(หลังใหมํ)

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให๎เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

36 โครงการติดตั้งแผงวงจร
โซลําเซลล์

วัตถุประสงค์
สาหรับติดตั้ง ณ อาคาร
เทศบาลแหํงใหมํเพื่อลด
การใช๎พลังงานไฟฟูาใน
อาคาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งแผงวงจรโซลํา
เซลล์ในอาคารเทศบาล
หลังใหมํ

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
15,000,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
คิดเป็นร๎อยละ 80
ของคนในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการใช๎พลังงานไฟฟูา
ในอาคารสานักงาน
หลังใหมํ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

37 สนับสนุนการบริหารงานด๎าน
คําครุภัณฑ์ให๎แกํสํวนงานตําง
ๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ตําง ๆ
ตามอานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สานักงานและบริการ
สาธารณะเชํน ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพรํ ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ๎าน
งานครัว ครุภัณฑ์กํอสร๎าง
ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์
การแพทย์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์สารวจและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนคําวัสดุ
ตําง ๆ ในดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให๎ก๎าวหน๎า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

38 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านวัสดุให๎แกํสวํ น
ราชการตําง ๆ ในการ
จัดหาวัสดุตําง ๆ ตาม
อานาจหน๎าที่ เพือ่ ใช๎ใน
สานักงานและบริการ
สาธารณะ เชํน วัสดุ
สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพรํ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
ฯลฯ
39 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎จํายด๎าน
สาธารณูปโภค เชํน
คําบริการอินเตอร์เน็ต
ตาบล คําบริการ
โทรคมนาคม คํา
น้าประปา คําไฟฟูาฯลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์
ตําง ๆ ในการดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่

ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เพื่อสนับสนุนคํา
สาธารณูปโภคตําง ๆ ใน
การดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

ทุกสํวนงาน
หมูํที่ ๑-๑๑

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองชําง

การบริหารงาน
ภายในองค์กร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองชําง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.7 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

40 คําใช๎จํายในการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน
41 โครงการสํงเสริม
สนับสนุนสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ตาบลบางเลน
42 โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
เกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในการจัดเตรียมเพื่อจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลบางเลน
เพื่อสํงเสริมสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของ
ตาบลบางเลน ให๎เป็นที่
รู๎จักของบุคคลภายในและ
ภายนอก
เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่ สํงเสริม
อาชีพและเพิ่มรายได๎
ให๎กับเกษตรกร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลบางเลน

สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ของตาบลบางเลน

เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
บางเลน

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

๒๕๖4
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
สถานธนานุบาลมี
คําใช๎จํายตําง ๆ เพื่อ
ดาเนินงาน

-

20,๐๐๐
ทต.บางเลน

20,๐๐๐
ทต.บางเลน

20,๐๐๐
ทต.บางเลน

20,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่เพิ่มขึ้น

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เกษตรกรมีรายได๎เพิ่ม มีการรวมกลุํม
จากการจัดกิจกรรม เกษตรกรในพื้นที่
โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจ

สานัก
ปลัดเทศบาล

สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ของตาบลบางเลน
ได๎รับการยอมรับ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทํองเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ เสริมสร๎างและพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎มาตรฐานและมีมูลคําเพิ่ม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและสํงเสริมด๎านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 เงินคําบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย

เพื่อบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศไทย
ตามสัดสํวนที่กาหนด

สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศ
ไทย

44 เงินชํวยเหลือพิเศษ

เพื่อชํวยเหลือกรณีการ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน
เสียชีวิตในขณะปฏิบัตหิ น๎าที่ ภายในเทศบาลตาบล
ของเจ๎าหน๎าที่ในองค์กร
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
เพื่อบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

สร๎างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน๎าที่

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประชุม
ระดับประเทศเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ
สร๎างขวัญและ
กาลังใจให๎
ผู๎ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนม์
พรรษา ๑๒
สิงหา

๒

โครงการจัด
กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ ๕
ธันวา

๓

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
และการจัดงาน
รัฐพิธี

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ประชาชนใน
ชนมพรรษา และกิจกรรมวัน เขตพื้นที่
แม่แห่งชาติ
เทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ และเพือ่ ให้
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของ
ชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามโครงการต่าง
ๆ ในการจัดงานรัฐพิธี เฉลิม
พระเกียรติ หรือเพือ่ ราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ประชาชนใน
เขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลนได้ร่วม
กิจกรรมในวัน
สาคัญ
ประชาชนใน
เขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๒
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๔
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนร่วมกันแสดงถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ และเฉลิมฉลอง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนได้ราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณฯ และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อพระราชวงศ์ทุก
พระองค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม
และได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม
และได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๔

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๕

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

๖

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

๗

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติให้กับเด็ก
และเยาวชน
เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
เพื่อการพัฒนาการและ
การเจริญเติบโต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก และเยาวชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีราษฎร์และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
บางเลน

เพื่อให้เด็กได้รับประทาน เด็กนักเรียนโรงเรียน
อาหารตามหลัก
วัดศรีราษฎร์และเด็ก
โภชนาการ
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
บางเลน
เพื่อเป็นค่าสื่อการเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
การสอน วัสดุการศึกษา เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์ บางเลน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,๐๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและ
เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้
ดืม่ นม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ

กองการศึกษา

ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ

กองการศึกษา

ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
สติปัญญา

เด็กมีการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

๙

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์การปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กปฐมวัย
(อายุ ๓- ๕ ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ครูแกนนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๘,๒๕๐
๒๘,๒๕๐
๒๘,๒๕๐
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

๒๕๖๕
(บาท)
๒๘,๒๕๐
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนนักเรียน
ได้รับเงินอุดหนุน

๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน

๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน

บุคลากรครู

๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน

๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเลน ได้รับ
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา

ครูแกนนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน
ได้รับการอบรมด้านยา
เสพติด

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

๑๐ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

๑๑ โครงการหนูน้อย
มหัศจรรย์ กินอย่าง
สร้างสรรค์เติบโตสมวัย

๑๒ โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรม อบรมหรือ
ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมจริง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองในการเลือกสรร
อาหารที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าให้กับเด็ก
เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอน
สร้างสรรค์สื่อการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจเพื่อเพิ่ม
บรรยากาศการเรียนรู้
ของเด็ก

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กมี
พัฒนาการที่สร้างสรรค์
จากประสบการณ์จริง

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน และผู้ปกครอง

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กเล็กได้รับ
ผู้ปกครองได้รับความพึง สารอาหารที่มี
พอใจ
ประโยชน์

กองการศึกษา

สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็ก

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผู้สอนผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

กองการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
การพัฒนาการของ
เด็ก

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๒๕๖๑
(บาท)
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๔๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน และผู้ปกครอง

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาอย่างเหมาะสม
เต็มศักยภาพตามวัย
นามาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ของเด็กเล็กได้
๑๕ โครงการระบบดูแลนักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ เยี่ยมบ้าน
เด็กและผู้ปกครอง การ
ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
ผูกพัน
๑๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
จริยธรรมและคุณลักษณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน และผู้ปกครอง

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ที่

โครงการ

๑๓ โครงการสานฝันวันสดใส

๑๔ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย

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

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความพึงพอใจ

กองการศึกษา

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๕ ของเด็ก
ได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด

มีการพบปะพูดคุยกัน
ระหว่างผู้ปกครองเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๕ ของเด็ก
ได้รับการปลูกฝังที่ดี

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

121

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๗ โครงการ Junior
Scout

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของเด็กได้รับ
การพัฒนา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพิ่มพัฒนาการ มี
ระเบียบวินยั และส่งเสริม
ทักษะในการดารงชีวิต
๑๘ โครงการกิจกรรม ๕ ส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมให้ เด็กมีสว่ นร่วม
กิจกรรม ๕ส.

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบล
บางเลน
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบล
บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของ ศพด. มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
เป็นระเบียบ

๑๙ โครงการกีฬาสัมพันธ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐ โครงการอนุรักษ์
ความเป็นไทย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการปลูกฝังให้เด็ก
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๑ โครงการสวนพฤกษา
ศาสตร์

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก มี
แหล่งเรียนรู้ และมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาธรรมชาติ
และต้นไม้

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการ มี
ระเบียบวินยั และทักษะใน
การดารงชีวิต เพิ่มขึ้น
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรักษาความสะอาด
และ เป็นระเบียบ

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๐ ของเด็กเล็ก
ได้เล่นกีฬา

เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ทั้ง ๔ ด้าน และรักการ
ออกกาลังกาย

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๐ ของเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ไทย
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเล็กมี
แหล่งเรียนรู้เบื้องต้นทาง
พฤกษาศาสตร์

เด็กเล็กมีความรักและ
ตระหนักถึงความเป็นไทย

กองการศึกษา

เด็กเล็กได้รับความรู้และ
รักธรรมชาติ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเปูาหมายสามารถดูแล
ตนเองได้เมื่อเกิดอัคคีภัย

กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ฝึกฝนอบรม

กองการศึกษา

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเล็ก
สามารถรักษาความสะอาด
ร่างกายเบื้องต้นได้ด้วย
ตัวเอง

การเกิดโรคติดต่อในเด็ก
เล็กลดลง

กองการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
(KPI)
ร้อยละ ๗๐ ของเด็กเข้า
เด็กเล็กมีพัฒนาการ
กองการศึกษา
ร่วมกิจกรรมเพิ่มพัฒนาการ เพิม่ ขึ้นจากประสบการณ์

๒๒ โครงการหนูน้อยเรียนรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สู่โลกกว้าง
กิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน
๒๓ โครงการอบรมซักซ้อม เพื่อให้ความรู้ต่อเด็กเล็กใน
แผนอพยพหนีไฟใน
การดูแลตนเองเมื่อเกิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัคคีภัย
เทศบาลตาบลบางเลน
๒๔ โครงการส่งเสริม
เพื่อพัฒนาสุขนิสัยรักษาความ
สุขภาพสาหรับเด็ก
สะอาดให้เด็กเล็กเพื่อปูองกัน
ปฐมวัย
การเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น
โรคมือ เท้า ปาก โรค
ท้องเสีย โรคฟันผุ ฯลฯ
๒๕ โครงการหนูน้อยรัก
เพื่อส่งเสริมการออม และ
การออมสอนน้องให้
สร้างลักษณะนิสัยการใช้จา่ ย
เก็บ
อย่างประหยัดแก่เยาวชน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน
เด็กเล็กและผู้ดูแล
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

อบรมให้ความรู้ แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลบางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้

ผู้อบรมมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการออมเงิน

กองการศึกษา

๒๖ โครงการส่งเสริม
รักการอ่าน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐
ของเด็กมีนิสัย
รักการอ่าน

เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
มากขึ้น

กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านของท้องถิ่นและเพือ่
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๖๕ ของ
ประสิทธิภาพ
การศึกษา

๒๗ โครงการสาหรับการ
พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย ๔.๐
๒๘ โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

ยกระดับการศึกษา
ในเขตพื้นที่ตาบล
บางเลน

เพื่อให้เด็กปฐมวัยซึมซับ
และเข้าถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๙ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ชนิดของ
ผักเกิดทักษะกระบวนการ
คิดและลงมือปฏิบัติได้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณี พฤติกรรม รู้จกั
ชื่อชนิดและประเภทของ
ดนตรีไทย และประวัติ
ศิลปิน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘,๐๐๐
ทต.บางเลน

๘,๐๐๐
ทต.บางเลน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๐ โครงการเรียนรู้ของ
ศิลปินแห่งชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพในด้าน
การบริหารการศึกษา

กองการศึกษา

ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เด็กเล็กได้รู้และเข้าถึง
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ของตนเอง

กองการศึกษา

๘,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กเล็กได้รู้และเข้าใจ
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

๓,๐๐๐
ทต.บางเลน

ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึง
ศิลปินแห่งชาติ

เด็กเล็กได้รู้และเข้าใจ
ถึงศิลปินแห่งชาติ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

๓๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV
- เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการส่งเสริมพัฒนา กากับ
ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
เด็กแรกเกิด ๐ – ๕ ปี ให้มี
พัฒนาการสมวัย ครูผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ทักษะในการ
ดูแลเด็กถูกต้อง สร้าง
โอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กแรกเกิด ๐ – ๕ ปี
มีพัฒนาการสมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ทักษะในการจัด
การศึกษาไดอย่าง
ถูกต้อง สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน
จานวน ๑ ชุด
(รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไป
ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กาหนด)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๓๐,๗๐๐
เงินอุดหนุน

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีทักษะและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
DLTV เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย และครูผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้ ทักษะ
ในการจัดการศึกษาได้
อย่างถูกต้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๕๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๐

๓๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร บุคลากร
และพนักงานทางการ
ศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร บุคลากรและ
พนักงานผู้ปฏิบัตหิ น้าที่
ด้านการศึกษา

๓๓ โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๔ โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหม่)
พร้อมห้องสมุดประชาชน
ตาบลบางเลน

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหม่) พร้อมห้องสมุด
ประชาชนตาบลบางเลนเพื่อ
เป็นแหล่งค้นคว้า ศูนย์รวม
ความรู้ในตาบล
เพื่อตกแต่งและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บางเลน(หลังใหม่) ให้
สวยงาม น่าอยู่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหม่)
-ห้องสมุดประชาชน
ตาบลบางเลน

๔,๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหม่)

๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

๓๕ โครงการตกแต่งและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังใหม่)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ใช้ความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การศึกษา

กองการศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเลน
เข้าร่วมประชุมครบองค์
ประชุม โดยจัดประชุมอย่าง
น้อยปีละ ๔ ครั้ง
การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน (หลังใหม่)
และห้องสมุดประชาชน
ตาบลบางเลน

จัดการประชุมเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเลน

กองการศึกษา

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา

การตรวจรับผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓๖ โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
๓๗ โครงการสารวจข้อมูลเด็กเล็ก
ก่อนให้เข้ารับการดูแลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน
๓๘ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เพื่อสารวจข้อมูล ที่จาเป็นใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน

๓๙ โครงการอบรบให้ความรู้
สาหรับผู้ปกครองหลัง
การศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
และสัมพันธ์อันดีระหว่างครู
และผู้ปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการทางานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๔๐ โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา
เด็กเล็กที่มีอายุจะครบ
เกณฑ์การเข้ารับการ
ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บางเลน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลตาบล
บางเลน
ผู้ปกครอง ครู และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน
ครูและเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
มีแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ
การศึกษา
ร้อยละ ๘๐ ของจานวนเด็ก
เล็กได้จัดเก็บเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการบริหารจัดการ
ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีคุณธรรมและจริ
ธรรมในฐานะบุคลากรทาง
การศึกษา
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ปกครอง
เข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อครูเพื่อเกิดผลดีต่อ
พัฒนาการของเด็กเล็ก
ร้อยละ ๗๐ ของครูสามารถ
บริหารจัดการเรียนการสอน
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
การศึกษา
มีฐานข้อมูลไว้สาหรับการ
บริหารจัดการ

กอง
การศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

กอง
การศึกษา

มีการสื่อสารและเข้าใจอันดี
ระหว่างครูและผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กเล็ก เพื่อ
พัฒนาการที่ดีของเด็กเล็ก
บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร
การเรียนการสอน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอ บางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๑ โครงการตกแต่งและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

เพื่อตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน

ผู้ปกครอง ครู และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบาง
เลน

๔๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
และค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๔๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลังเก่า)
เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหม่)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
บางเลน

- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย ในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงานทต.บางเลน (หลังเก่า) เป็น
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเลน(หลังใหม่)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่หอ้ งเรียนรู้ ห้องอเนกประสงค์
ในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน (หลังใหม่)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

๓๑,๒๕๐
ทต.บางเลน

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๓๑,๒๕๐
ทต.บางเลน

๓๑,๒๕๐
ทต.บางเลน

๓๑,๒๕๐
ทต.บางเลน

๔,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๔,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจ
ในการปรับปรุง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มี
ความเหมาะสมต่อ
การใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น
ร้อยละ ๘๐ของเด็ก
เด็กมีพัฒนาการ
ได้รับการสนับสนุนใน การ
การศึกษา
ศึกษาที่มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น
มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน
(หลังใหม่) ที่ได้รับ
การปรับปรุงพร้อม
รองรับสถานที่และ
ห้องเรียนที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบล
บางเลน (หลังใหม่)
จานวน ๑ หลัง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔๔

โครงการอบรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุร่วมประเพณี
วันสงกรานต์

๔๕

โครงการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทง

๔๖

โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
จัดให้มีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปี
ใหม่ของไทยตามประเพณีนิยม
ทาบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่ออนุรกั ษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
เพื่อสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง จัดให้มีการเฉลิมฉลอง
แข่งขันการประดิษฐ์กระทงเข้
ประกวด และการละเล่นต่าง ๆ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ปรากฏในพื้นที่ตาบล
บางเลน เพื่อให้เยาวชน คนรุ่น
หลัง ได้สืบทอดต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๒
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๗๕
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการได้รับ
ความพึงพอใจ

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สนุกสนาน รื่นเริง เป็น
การเฉลิมฉลองวันขึ้น
ปีใหม่ของไทย

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๕
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการได้รับ
ความพึงพอใจ

ร่วมสืบสานประเพณี
ดั้งเดิมให้สืบทอด
ต่อไป

กองการศึกษา

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความพึงพอใจ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสนใจ และ
อนุรักษ์สืบทอด

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
ที่

โครงการ

๔๗

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะ

๔๘

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น ๆ ใน
พื้นที่ตาบลบางเลน

๔๙

โครงการจัดงานวางศิลา
ฤกษ์ก่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมธรรมะ
ในการขัดเกลาจิตใจ ใช้เป็น
หลักในการดาเนินชีวิต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการอบรมจริยธรรม
คุณธรรมเพื่อทานุบารุงศาสนา
และจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
พุทธศาสนาหรือวันสาคัญทาง
ศาสนาอื่น ๆ ที่ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลบางเลนนับถือ เช่น
วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา ฯลฯ
เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมงาน
พิธีวางศิลาฤกษ์กอ่ สร้างอาคาร
หลังใหม่

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๕
(บาท)
๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

เยาวชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

การจัดพิธีกรรมมงคล
เพื่อก่อสร้างอาคาร
เทศบาลตาบลบางเลน

๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถใช้หลักของ
พุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาจิตใจ
ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับความ
พึงพอใจ

๑๐๐ % ของการใช้
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา

ทานุบารุงศาสนาให้
คงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

ความสิริมงคลแก่
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕๐ โครงการพิธีเปิดสานักงาน
เทศบาล (หลังใหม่)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพิธีเปิด อาคาร
สานักงานเทศบาลหลังใหม่

ประชาชนได้รู้ถึง
การย้ายที่ทาการ
เทศบาลตาบลบาเลน

๕๑ โครงการจัดตั้งศาล
สักการะบูชาสาหรับ
สานักงานเทศบาลตาบล
บางเลน (หลังใหม่)
๕๒ โครงการส่งเสริมความรัก
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศาลสักการะบูชา
สาหรับสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลนหลังใหม่
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
รักในสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์

เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่
พนักงานเทศบาลตาบล
บางเลน
ส่งเสริมการให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

-

๑,๑๑๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน
พื้นที่รับรู้ถึงการ
ย้ายเทศบาล
ตาบล
บางเลน
ร้อยละ ๘๐ ของ
การใช้
งบประมาณ
๑๐๐ % ของ
การใช้
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนรับรู้ และ
ได้รับความสะดวกใน
การมาใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

เกิดขวัญและกาลังใจใน
การทางาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

กิจกรรมได้รับการ
ตอบสนอง จากคนใน
พื้นที่

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํรองรับการอยูํอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันดีงาม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ที่

โครงการ

53 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข๎องด๎านการ
กีฬา การแขํงขันกีฬา การสํง
นักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
หรือโครงการสนับสนุนการ
ออกกาลังกายตําง ๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดโครงการที่เกี่ยวข๎อง
ด๎านการกีฬา เชํนกีฬา
มวลชน กีฬาท๎องถิ่น
แขํงขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาล กีฬาเชื่อม
ความสามัคคี ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนโดยทัว่ ไป
เยาวชน และเจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตาบลบางเลน
และเจ๎าหน๎าที่จาก
หนํวยงานอื่น

๒๕๖๑
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ ๗๕ ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎รับความพึงพอใจ
ในกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีความสามัคคีในหมูํ
คณะ การใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน์เพื่อ
สุขภาพรํางกายแข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

2

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

3

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

4
5
6

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
สาหรับใช๎ในห๎อง
ประชุมสภาฯ และ
ห๎องประชุมยํอย
พนักเบาะนวม

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานเพื่อรองรับ
ห๎องประชุม เชํน เครื่อง
เสียง เครื่องฉาย ฯลฯ
เพื่อรองรับการให๎บริการ
ประชาชนเมื่อมาติดตํอ
ราชการ

โซฟา

เพื่อรองรับแขกหรือ
ประชาชนเมื่อติดตํอ
ราชการ
เครื่องฟอกอากาศ เพื่อติดตั้งในสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
หลังใหมํ
โพเดี้ยม
เพื่อใช๎ในการกิจกรรม
ของเทศบาลตาบล
บางเลน
เก๎าอี้เบาะนวม
เพื่อใช๎รับรองประชาชน
เมื่อจัดกิจกรรมของทาง
เทศบาลตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
สาหรับใช๎ในห๎องประชุม
สภาฯ และห๎องประชุม
ยํอย
จัดซื้อเก๎าอี้เหล็กพนักพิง
เบาะนวม สาหรับ
บริการประชาชน
จานวน 14 ตัว
จัดซื้อโซฟารับแขก
จานวน 3 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

2565
(บาท)
-

-

-

112,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

200,000
ทต.บางเลน

200,000
ทต.บางเลน

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
จานวน 2 เครื่อง

-

-

90,000
ทต.บางเลน

90,000
ทต.บางเลน

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อโพเดีย้ ม
จานวน 2 ตัว

-

-

50,000
ทต.บางเลน

50,000
ทต.บางเลน

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อเก๎าอี้ขาเหล็ก
เบาะนวม จานวน
200 ตัว

-

-

500,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ ไป
8 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
9 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
10 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๏ะกลม

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๏ะ
อเนกประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๏ะ
อเนกประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๏ะหมูํบูชา

11 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
12 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพรํ
ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพรํ

7

ประเภท

กล๎องถํายรูป
ชุดเครื่องเสียง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช๎อานวยความสะดวก
ในสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน
เพื่อใช๎การประกอบ
กิจกรรมทั้งในและนอก
สถานที่
เพื่อใช๎การประกอบ
กิจกรรมทั้งในและนอก
สถานที่
เพื่อใช๎สาหรับประกอบ
ศาสนกิจทางศาสนา
ภายในอาคารสานักงาน
หลังใหมํ
ใช๎บันทึกภาพกิจกรรมเพื่อ
ใช๎ในงานประชาสัมพันธ์
เพื่อใช๎ในกิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์ให๎ข๎อมูล
ขําวสารแกํประชาชนนอก
สถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโต๏ะกลมพับเก็บได๎
จานวน 30 ตัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

2565
(บาท)
-

จัดซื้อโต๏ะเหลี่ยมพับเก็บได๎
ขนาดกว๎าง 50×180
เซนติเมตร
จัดซื้อโต๏ะเหลี่ยมพับเก็บได๎
ขนาดกว๎าง 75×180
เซนติเมตร จานวน 10 ตัว
จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา
จานวน 1 ชุด

-

-

210,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

50,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

40,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อครุภัณฑ์กล๎องถํายรูป
พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด

-

-

25,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

50,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

13 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
14 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
โทรทัศน์
โฆษณาและ
เผยแพรํ
ครุภณ
ั ฑ์
ปูายประชาสัมพันธ์
โฆษณาและ อิเลคทรอนิกส์
เผยแพรํ

15 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์งาน ตู๎กดน้าร๎อน
บ๎านงานครัว น้าเย็น

16 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ๎านงานครัว

หม๎อต๎มน้าร๎อน
ไฟฟูา

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตั้งในสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
หลังใหมํ
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์
อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสดง
ข๎อมูลขําวสารที่สาคัญให๎
ประชาชนทราบ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข๎าถึง
ประชาชนได๎งํายและ
ประชาชนให๎ความสนใจ
ทาให๎รับรู๎ขําวสารได๎อยําง
รวดเร็ว
เพื่อติดตั้งในพื้นที่ของ
สานักงานเทศบาลตาบล
บางเลนสาหรับบริการ
ประชาชน
เพื่อใช๎รับรองและงาน
กิจกรรมของทางเทศบาล
ตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่มา
2563
2564
(บาท)
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

คําจัดซื้อตู๎กดน้าร๎อน + น้า
เย็น จานวน 3 เครื่อง

-

-

90,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อหม๎อต๎มน้าร๎อนไฟฟูา
ขนาด 18 ลิตรขึ้นไป

-

-

40,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อโทรทัศน์ LED
SMART TV ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 5 เครื่อง
ปูายประชาสัมพันธ์
อิเลคทรอนิกส์ ในพื้นที่
ตาบลบางเลน
จานวน 3 ปูาย
(จัดทาปี ละ ๑ ปูาย)

2565
(บาท)
-

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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สานัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

17 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ๎านงานครัว

กาต๎มน้าร๎อน

18 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
19 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
20 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ๎านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ๎านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

วัตถุประสงค์

เพื่อใช๎อานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
สานักงานเทศบาลตาบล
บางเลน
หม๎อหุงข๎าว เพื่อใช๎อานวยความสะดวก
ในการประกอบอาหารใน
กรณีที่เทศบาลจัดกิจกรรม
หม๎อหุงข๎าว เพื่อใช๎อานวยความสะดวก
ในการประกอบอาหารใน
กรณีที่เทศบาลจัดกิจกรรม
เครื่องออกกาลัง เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ์
กาย
ในการออกกาลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถ
ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อกาต๎มน้าร๎อน
สแตนเลส จานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อหม๎อหุงข๎าว (ขนาด
ใหญํ) ขนาด 10 ลิตร
จานวน 1 ใบ
จัดซื้อหม๎อหุงข๎าว (ขนาด
เล็ก) ขนาด 1.8 ลิตร
จานวน 1 ใบ
จัดหาเครื่องออกกาลังกาย
สาหรับประชาชนในชุมชน
หมูํที่ ๑ - ๑๑
(จานวน ๑๐ หมูํบา๎ น)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

2565
(บาท)
-

-

-

4,500
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

2,000
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

21 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์
บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ อํานบัตรแบบ
เอนกประสงค์

วัตถุประสงค์
ตามที่กรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ออก
หนังสือยกเลิกสาเนาเอกสาร
(สาเนาทะเบียนบ๎านและ
สาเนาบัตรประชาชน เพื่อ
เน๎นการรองรับการยกเลิก
ดังกลําว จึงต๎องจัดซื้อเครื่อง
อํานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ใช๎
สาหรับบริการประชาชนใน
การดาเนินเรื่องการขอ
อนุญาตตําง ๆ ในงานของ
สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
เอนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 3 เครื่อง
(ปีละ 1 เครื่อง)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณและที่มา
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,100
ทต.บางเลน

2,100
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
2,100
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

22 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์
บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ อํานบัตรแบบ
เอนกประสงค์

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์
ตามที่กรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ออก
หนังสือยกเลิกสาเนาเอกสาร
(สาเนาทะเบียนบ๎านและ
สาเนาบัตรประชาชน เพื่อ
เน๎นการรองรับการยกเลิก
ดังกลําว จึงต๎องจัดซื้อเครื่อง
อํานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ใช๎
สาหรับบริการประชาชนใน
การดาเนินเรื่องการขอ
อนุญาตตําง ๆ ในงานของ
กองคลัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
เอนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 3 เครื่อง
(ปีละ 1 เครื่อง)

-

-

2,100
ทต.บางเลน

2,100
ทต.บางเลน

2,100
ทต.บางเลน

-

-

-

9,777,700

6,344,200

5,004,200

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
2. แผนงานการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงาน
การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๏ะเก๎าอี้
นักเรียน

2

แผนงาน
การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

3

แผนงาน
การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง

โต๏ะขาวอเนก
ประสงค์และ
เก๎าอี้
รถตู๎สํวนกลาง

4

แผนงาน
การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

เครื่องเลํน
สาหรับเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อใช๎ในกิจกรรมการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบาลเลน
เพื่อใช๎ในกิจกรรมด๎านการ
ศึกษา ทั้งในและนอก
สถานที่
จัดซื้อรถยนต์สํวนกลาง
ประเภทรถตู๎เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการของกอง
การศึกษาฯ ในการจัด
กิจกรรม ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.บางเลน และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อชํวยสํงเสริมพัฒนาการ
สาหรับเด็กตํอการพัฒนา
กล๎ามเนื้อมัดใหญํ กล๎ามเนื้อ
มัดเล็ก การประสานสัมพันธ์
ของอวัยวะตําง ๆ สํงเสริม
พัฒนาการทางด๎านอารมณ์
จิตใจและสังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

โต๏ะเก๎าอีส้ าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบาลเลน
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๏ะขาว
อเนกประสงค์
และเก๎าอี้
รถตู๎สํวนกลาง
จานวน ๑ คัน

-

-

45,000
ทต.บางเลน

45,000
ทต.บางเลน

45,000
ทต.บางเลน

-

-

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

กองการศึกษา

-

-

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กองการศึกษา

จัดซื้อเครื่องเลํนสาหรับ
เด็กปฐมวัย (สไลด์เดอร์
วนพร๎อมอุโมงค์ ขนาด
265 ซม. X 625 ซม.
X 235 ซม. จานวน 1
ชุด)

-

-

35๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

35๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

5

แผนการศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์สํวนกลาง
ยานพาหนะ
และขนสํง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดซื้อรถยนต์สํวนกลาง
รถยนต์สํวนกลาง
เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
จานวน ๑ คัน
ราชการของกองการศึกษา
ฯเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเนื่องจาก
รถยนต์สํวนกลางไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งาน
รวมแผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

425,000

425,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา
ทต.บางเลน

4,275,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
3. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ

2

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ

3

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ

ประเภท
รถกวาดถนน
(รถกวาดฝุุน)

วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถกวาดถนน หรือกวาด
ฝุุน เพื่อใช๎กวาดถนน หรือ
กวาดฝุุน สามารถประหยัด
แรงงาน และได๎ปริมาณงานที่
รวดเร็ว มีความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
รถบรรทุกมูล
จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบ
ฝอยแบบคอน คอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 8
เทนเนอร์
ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช๎ในการ
จัดเก็บมูลฝอยในจุดที่มี
ปริมาณมูลฝอยเป็นจานวน
มาก เชํน ตามตลาด วัด
สานักงานใหญํ ฯลฯ
รถสามล๎อแบบมี จัดซื้อรถสามล๎อแบบมี
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์(แบบซาเล๎ง)
(แบบซาเล๎ง)
สาหรับใช๎เข๎าไปเก็บมูลฝอย
ตามที่อยูํอาศัยที่มีทางเข๎าแคบ
ซอยเล็ก ๆ หรือซอยบ๎านสวน
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

รถกวาดถนน
หรือกวาดฝุุน ชนิด
๖ ล๎อ ขนาดไมํน๎อยกวํา
๒๒๐ แรงม๎า
จานวน ๑ คัน

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

รถบรรทุกมูลฝอย
แบบคอนเทนเนอร์
ชนิด 6 ล๎อ

-

-

-

-

3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

รถสามล๎อแบบมี
เครื่องยนต์ขนาด 125
ซีซี มีแผงเดินหน๎า ถอย
หลัง สตาร์ทมือ จานวน
2 คัน (คันละ 36,500
บาท)

-

-

73,000
ทต.บางเลน

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

4

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

5

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
กํอสร๎าง

6

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เครื่องพํนละออง จัดซื้อเครื่องพํนละอองฝอยเพื่อ
ฝอย(ULV)
ใช๎ในการออกควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกและโรคระบาดอื่น
ๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

เครื่องพํนละอองฝอย
(ULV) ติดตั้งบนหลัง
รถกระบะเครื่องยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ มี
กาลังเครื่องยนต์ไมํต่า
กวํา 10 กิโลวัตต์
จานวน 1 เครื่อง
รถตักหน๎า
เพื่อใช๎ในงานด๎านกํอสร๎าง
จัดซื้อ รถตักหน๎าขุด
ขุดหลัง ชนิด
ปรับปรุงถนนในพื้นที่ตาบล
หลัง ชนิดขับเคลื่อน 4
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ บางเลน
ล๎อ จานวน 1 คัน
อุปกรณ์
ตามที่กรมสํงเสริมการปกครอง อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อํานบัตรแบบ
สํวนท๎องถิ่นได๎ออกหนังสือ
เอนกประสงค์
เอนกประสงค์ ยกเลิกสาเนาเอกสาร (สาเนา
(Smart Card
ทะเบียนบ๎านและสาเนาบัตร
Reader)
ประชาชน เพื่อเน๎นการรองรับ จานวน 3 เครื่อง
การยกเลิกดังกลําว จึงต๎องจัดซื้อ (ปีละ 1 เครื่อง)
เครื่องอํานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) ใช๎สาหรับบริการ
ประชาชนในการดาเนินเรื่องการ
ขออนุญาตตําง ๆ ในงานของ
กองชําง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

-

-

-

3,300,000
ทต.บางเลน

-

กองชําง

-

-

2,100
ทต.บางเลน

2,100
ทต.บางเลน

2,100
ทต.บางเลน

กองชําง

2561
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่
7

แผนงาน
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูา เครื่องสัญญาณ
และวิทยุ
ไฟฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อไฟสัญญาณเตือน
ฉุกเฉินสีเหลืองกระพริบ แบบ
LED ชนิดติดตั้งหลังคารถ

รวมแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
ไฟสัญญาณเตือน
ฉุกเฉินสีเหลือง
กระพริบ แบบ LED
ชนิดติดตั้งหลังคารถ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

20,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

595,000

3,302,100

23,002,100

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
4. แผนงานสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงาน
สาธารณสุขฯ
(งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
แผนงาน
สาธารณสุขฯ
(งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

ครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์

หม๎อนึ่งฆําเชื้อ

แผนงาน
สาธารณสุขฯ
(งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

ครุภณ
ั ฑ์ทาง เครื่องวัด
เพื่อใช๎วัดออกซิเจนในเลือด
การแพทย์ ออกซิเจนปลายนิ้ว ของผู๎ปุวยในงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

2

3

ครุภณ
ั ฑ์ทาง เครื่องดูดเสมหะ
การแพทย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช๎ในการฆําเชื่อโรคใน
อุปกรณ์การแพทย์ตํางๆของ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

หม๎อนึ่งฆําเชื้อ ขนาด
20 ลิตร แบบอัตโนมัติ
น้าหนัก 50 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช๎ในการดูดเสมหะใน
ผู๎ปุวยในการแพทย์ฉุกเฉิน

เครื่องดูดเสมหะแบบ
พกพาพร๎อมระบบ
ปูองกันน้าเข๎าตัวเครื่อง
3 ชั้น กระบอกบรรจุ
ของเหลวได๎10,000 ซีซี
แรงดูด 600 mmHg
จานวน 2 เครื่องตํอปี
(เครื่องละประมาณ
15,000 บาท)
ใช๎วัดคําความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดที่
ปลายนิ้ว แสดงผลเป็น
กราฟและตัวเลขจานวน
2 เครื่องตํอปี(เครื่องละ
2,500 บาท)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

2565
(บาท)
-

-

-

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

30,000
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

-

-

5,000
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

5,000
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่
4

แผนงาน

หมวด

แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณสุขฯ คอมพิวเตอร์
(งาน
บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

ประเภท
เครื่องอํานบัตร
แบบ
อเนกประสงค์
(Smart Card
Reader)

วัตถุประสงค์

ตามที่กรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ออก
หนังสือยกเลิกสาเนาเอกสาร
(สาเนาทะเบียนบ๎านและ
สาเนาบัตรประชาชน เพื่อ
เน๎นการรองรับการยกเลิก
ดังกลําว จึงต๎องจัดซื้อเครื่อง
อํานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ใช๎
สาหรับบริการประชาชนใน
การดาเนินเรื่องการขอ
อนุญาตตําง ๆ ในงานของ
กองสาธารณสุขฯ
รวมแผนงานสาธารณสุขฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องอํานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart
Card Reader)
ปีละ 2 เครื่อง (ราคา
เครื่องละ 700 บาท)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400
1,400
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

-

91,400

36,400

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
1,400
ทต.บางเลน

36,400
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม

-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เพื่อใช๎เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระงับอัคคีภัยในพื้นที่
รถดับเพลิงที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน
ยังไมํเพียงพอตํอการระงับและ
ปูองกันอัคคีภัยในพื้นที่ตาบล
บางเลนและพื้นที่ข๎างเคียงได๎
รถจักรยานยนต์ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งเพิ่ม
ใช๎ตรวจการณ์ใน ความสะดวกและรวดเร็วใน
พื้นที่
การตรวจการณ์ ระงับเหตุ
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให๎กับประชาชนใน
พื้นที่
รถตู๎สํวนกลาง จัดซื้อรถยนต์สํวนกลาง
เพื่อใช๎
ประเภทรถตู๎เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานกู๎ภัย ปฏิบัติงานราชการงานปูองกัน
พร๎อมติดตั้ง
ฯ หรือในการระงับเหตุตําง ๆ
อุปกรณ์ที่
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เกี่ยวข๎อง
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง รถดับเพลิง
รักษาความ ดับเพลิง
สงบภายใน

รถดับเพลิง
จานวน ๑ คัน

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

สานักปลัด
(งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย)

2

แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์
รักษาความ ยานพาหนะ
สงบภายใน และขนสํง

รถจักรยานยนต์ใช๎
ตรวจการณ์ในพื้นที่
จานวน ๒ คัน

-

-

๓๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

3

แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์
รักษาความ ยานพาหนะ
สงบภายใน และขนสํง

รถยนต์ตสู๎ ํวนกลางเพื่อ
ใช๎ปฏิบัติงานกู๎ภัย พร๎อม
ติดตั้งอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข๎อง

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

กล๎องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข๎อง
พร๎อมติดตั้ง

จัดซื้อกล๎องวงจรปิดเพื่อ
ปูองกัน แก๎ไข ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหา
อุบัติเหตุบนท๎องถนน และ
ปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่ได๎
ติดตั้งเสริมเพิ่มเติมในบริเวณ
จุดเสีย่ งตํอการเกิดเหตุเพื่อ
เฝูาระวัง และสามารถระงับ
เหตุได๎ทันทํวงที
ใช๎สาหรับปฏิบตั ิภารกิจชํวย
เหลือผูป๎ ระสบภัยในพื้นที่

4

แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์อื่น
รักษาความ
สงบภายใน

5

แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์ รถยนต์กู๎ภยั
รักษาความ พาหนะและ
สงบภายใน
ขนสํง

6

แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์ รถยนต์ดับเพลิง
รักษาความ พาหนะและ
สงบภายใน ขนสํง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล๎องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ที่เกีย่ วข๎อง
พร๎อมติดตั้ง
บริเวณ หมูํที่ ๑ – ๑๑
(จานวน ๑๐ หมูํบา๎ น)
ตรวจสอบเพื่อติดตั้ง
เพิ่มเติมในบริเวณจุด
เสี่ยงตําง ๆ ทุกปี
จัดซื้อรถยนต์กู๎ภัย
จานวน 1 คัน

เพื่อใช๎ในงานปูองกันอัคคีภัย จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
ภายในพื้นที่ตาบลบางเลน ขนาด 6 สูบ 4
จังหวะ พร๎อมกระเช๎า
12 เมตร

งบประมาณและที่มา
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

400,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

900,000
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกัน
ภัยฝุายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกัน
ภัยฝุายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกัน
ภัยฝุายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน
ที่
7

8

เป้าหมาย
แผนงาน
หมวด
ประเภท
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์ รถยนต์บรรทุกน้า จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้า
รักษาความ ยานพาหนะ ดับเพลิงแบบอเนก แบบอเนกประสงค์ ขนาด
ดับเพลิงแบบอเนก
สงบภายใน
และขนสํง ประสงค์
7,000 ลิตร (6 ล๎อ) จานวน
ประสงค์ ขนาด
1 คัน เพื่อใช๎บริการประชาชน 7,000 ลิตร (6 ล๎อ)
ในเขตเทศบาลและปูองกันเหตุ จานวน 1 คัน
อัคคีภัย
แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์ พัดลมระบาย
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศ
รักษาความ
โรงงาน อากาศ
(ควัน)แบบเครื่องยนต์ใช๎
(ควัน) แบบเครื่อง
สงบภายใน
สายพานขับใบพัด (พร๎อมทํอลม) ยนต์ ใช๎สายพานขับ
จานวน1 เครื่อง
ใบพัด (พร๎อมทํอลม)
ขนาด 24 นิ้ว ขนาด
5.5 แรงม๎า จานวน
1 เครื่อง
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3,100,000
ทต.บางเลน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

80,000
ทต.บางเลน

-

-

-

-

17,480,000

6,300,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกัน
ภัยฝุายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกัน
ภัยฝุายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

2565
(บาท)
-
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอานาจและหน๎าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง
โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ ก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องสอดคล๎ องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต๎องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด รํวมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเขตจังหวัด เพื่อให๎การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนเองได๎ตํอไป และเพื่อให๎สามารถบู รณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะนาไปสู๎การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงต๎องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสูํการ บูรณาการ
รํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจัง หวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.0 และในการจัดทา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต๎องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องดาเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณ
รายจําย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผน
พัฒนาท้องถิน่ ประกอบด๎วย
1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
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1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด๎วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด๎วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

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

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

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

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

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

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

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

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
154
เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎อง
(๕)
และสนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

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

๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
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(๕)

(๕)
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามแะประเมินผลโครงการ๔.๒

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องดาเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายในหกสิ บ วั น นั บ แตํ วั น ที่ ป ระกาศใช๎ ง บประมาณรายจํ า ย รายละเอี ย ดแนวทางการพิ จ ารณาตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหํงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

๓. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

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

คะแนนที่ได้

๑๐

๑๐
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ประเด็นการพิจารณา
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ มี
๑๐
ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในมิติตําง ๆ จนนาไปสูํการจัดทาโครงการ
พัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตํอกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ ที่
สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การ
(๕)
โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและดาเนินการ
เพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่กาหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎อง
(๕)
สอดคล๎องกับโครงการ
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
สภาพที่อยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไป
(๕)
โครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํ ให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบุจานวนเทําไร
การตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง
กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให๎
ชัดเจนวําโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ
หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใคร
คือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎อง โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎าง
(๕)
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
ความสามารถในการแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและ
เทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ประเด็นการพิจารณา
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง

๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓)
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นาไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอ
ยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎
สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินที่มี
ประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ทาน๎อย ได๎มาก
เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี
ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎กาเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่ง
ออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎อง
เป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
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ประเด็นการพิจารณา
๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือรํวมดาเนินการ เป็น
โครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนา
แล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องคานึงถึงหลักสาคัญ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
๕ ประการในการจัดทาโครงการได๎แกํ (๑) ความ
(ผลผลิตของโครงการ)
ประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
โครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคา
วิธีการงบประมาณ
กลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
๕.๑๑ มีการกาหนด
มีก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ
และผลที่คาดวําจะได๎รับ (efficiency) ได๎ เชํ น การกาหนดความพึ ง พอใจ การ
ก าหนดร๎ อ ยละ การก าหนดอั น เกิ ด จากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวํา
จะได๎รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการดาเนินการตาม
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การ
ได๎ผลหรื อผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์ห รือ
มากกวํ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ค วร
คานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความสาเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการดาเนินงาน
อยํ างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็น
จริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎
รวมคะแนน
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช๎แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
(1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) – (10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได๎
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กาหนดไว๎หรือไมํ
ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได๎ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎
บรรลุ เปู า หมายที่ ว างไว๎ เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการแก๎ ไ ขปั ญหาให๎ กับ ประชาชน ในการจั ด ท า
แผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู๎ดาเนิน การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ซึ่งจะต๎องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีก ารในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตํ อ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น เสนอตํ อ สภาท๎ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น อยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช๎การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เชํน จะทา สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตเพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางยั่งยืนนั้น ควร
ประกอบไปด๎วยหลักการสาคัญ เชํน
(จะทา) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรพัฒนาให๎ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎เป็นหลัก มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยูํทํามกลางสภาพแวดล๎อมที่ดี เข๎มแข็ง เมื่อชํวยเหลือตนเองได๎นาไปสูํการให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่นเพื่อนาไปสูํการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมสาธารณะ มีการรวมกลุํมชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อ ประนีประนอมตํอกัน
(สนับสนุน) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรมีการสํงเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นนามาประยุกต์ใช๎ และ
เป็นแนวทางสาคัญที่ผู๎นาท๎องถิ่นควรให๎ความสาคัญ และเข๎าใจท๎องถิ่ นของตนเองอยํางแท๎จริง สามารถออกแบบแนว
ทางการแก๎ไขปัญหา การพัฒนาได๎อยํางเหมาะสมกับท๎องถิ่นของตน นาทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
เกิดความคุ๎มคําเมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช๎ไปกับผลที่ได๎รับกลับมา ซึ่งในภาครัฐที่มีประโยชน์สาธารณะ (Public
Benefit) เป็นเปูาหมาย เน๎นการบริหารที่มีประสิทธิผล มุํงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
(ส่งเสริม) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรสร๎างความเสมอภาคในสังคม สํงเสริมสังคมผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส
ฯลฯ ให๎เข๎าถึงบริการสาธารณะ มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยํางเทําเทีย มกัน สามารถได๎รับโอกาส
ตํอการพัฒนา นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของเทศบาลได๎อยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน
(ป้องกัน) แผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคตควรปูองกันปัญหาความเสื่อมโทรมด๎านจิตใจและศีลธรรม ปัญหา ยา
เสพติด ปัญหาการด๎อยโอกาสทางการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมจากการเติบโตอยํางรวดเร็วและเป็นสังคม
เมืองมากขึ้น
และจากทฤษฎี ท างวิ ช าการการจั ด การ บํ ง ชี้ วํ า องค์ ก รตํ า ง ๆ ไมํ วํ า จะเป็ น องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดได๎ ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก
ตลอดเวลา ซึ่งสภาพแวดล๎อมภายนอกที่สาคัญ ดังแผนภาพตํอไปนี้
สังคม
การเมือง
พัฒนา เติบโต อยู่รอด

องค์การ

เศรษฐกิจ
(

)
วิทยาการ

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