
 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

---------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กอร์ปกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 
เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 17 (4) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9 กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายวิทยา  ชิวค้า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 
 



 

 

 พ.ศ. 2566-2570 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 



ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
รวมทั้งการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหารและบริการอย่างสูงสุด  และมี
ประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน จะต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลหลายด้าน เช่น  
ระบบการบริหารงานบุคคล วัสดุอุปกรณ์และเงินงบประมาณปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้น คือการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะการวางแผนเป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน  สามารถก าหนด
ทิศทางด าเนินงานล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะปรากฏออกมาในลักษณะรูปเอกสารที่ศึกษาได้ประกอบกับ
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานโดยยึดแผนเป็นหลักในทุกระดับทั้งในระดับชาติ ระดับภูมภิาค ระดับท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยให้สอดคล้องกับกรอบการประสานแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านคาวามมั่นคง 
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ และใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นโดย
ส่วนรวมต่อไป 
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             ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  ทีต่ั้งที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย ตั้งอยู่เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ถนนบำงเตย - ไร่ขิง 
ต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม โฉนดที่ดินเลขท่ี 37170 เลขที่ดิน 319 ระวำง UTM หมำยเลข
ระวำง 5036 I 3822 หน้ำส ำรวจ 934 ต ำบลบำงเตย ที่ตั้งมีเนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งำน 16 ตำรำงวำ     
  พิกัดทำงภูมิศำสตร์ที่ N 13 องศำเหนือ 43 ลิปดำ 29.3 ฟิลิปดำ และที่ E 100 องศำตะวันออก 
16 ลิปดำ 45.1 ฟิลิปดำ มีเนื้อที่ทั้งต ำบล 10.725 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 6,703.12 ไร่ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้  ติดต่อกัยเทศบำลเมืองไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบำลต ำบลบำงระทึก อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ทรงคนอง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
  ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอสำมพรำนประมำณ 16 กิโลเมตร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 9/99 หมู่ที่ 1 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210 
โทรศัพท์ 0-3439-3427 โทรสำร 0-3428-8405 facebook : อบต.บำงเตย อ.สำมพรำน 
เว็บไซด์ :  www.bangtoei-sao.go.th (อบต.บำงเตย อ.สำมพรำน)    
  ประวัติความเป็นมา “ต ำบลบำงเตย” ที่เรียกว่ำบำงเตยสืบเนื่องมำจำกในสมัยก่อนกำรสัญจร
ไป - มำ กำรขนส่งสินค้ำใช้เรือเป็นยำนพำหนะ กำรแบ่งเขตพ้ืนที่ก็ใช้แม่น้ ำ คู คลอง หรือล ำกระโดง เป็นแนวเขต 
และริมสองฝั่งแม่น้ ำบริเวณต ำบลบำงเตยก็มีต้นเตยหรือที่ปัจจุบันเรียกว่ำ ต้นหนำมเตย ขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น 
ชำวบ้ำนในละแวกนี้ได้ค้นพบว่ำใบเตยมีประโยชน์มำกมำยนำนัปประกำร ที่ขึ้นชื่อและสำมำรถน ำมำใช้สอยใน
ชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ หมอนเตย ส ำหรับหนุนศีระษะ เสื่อเตย ส ำหรับปูนอนหรือนั่งเล่น รวมถึงกำรสำนปลำ
ตะเพียนส ำหรับเป็นของเล่นหรือของประดับได้ 
  อีกทั้งสมัยก่อนคนไทยนิยมกินหมำกกินพลู หมำกของต ำบลบำงเตย ถือว่ำเป็นสินค้ำขึ้นชื่อ
เนื่องจำกต้นหมำกี่ปลูกบริเวณต ำบลบำงเตยจะให้รสฝำด เมื่อน ำมำผสมกับใบพลูจะได้รสชำติที่ถูกปำกคนไทย
สมัยก่อนที่นิยมกินหมำกเป็นอย่ำงยิ่ง หมำกจึงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของต ำบลบำงเตย 

ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลม แสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุข คนในต าบลมีความรักสมัครส
สมานสามัคคี กลมเกลียวกัน พ้ืนด้านในสีน้ าเงิน หมายถึง การท างานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข      
เส้นรอบวงสีแดง หมายถึง การรวมใจรวมพลังในการท างานร่วมกันของคนในต าบล
ตัวหนังสือ สีขาว ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์เป็นรูปการจับมือ หมายถึง การแสดงออกถึง

การร่วมมือกันของประชาชนในต าบลบางเตยในการพัฒนาต าบลบางเตยทั้ง 7 หมู่ และพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ 
ต้นเตย หรือ ต้นหนามเตย มีลักษณะสูงใหญ่ ใบใหญ่ หนา ยาว ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ าบริเวณ
ต าบลบางเตย ซึ่งชาวบ้านในระแวกนี้เห็นว่าใบเตยมีประโยชน์มากนานัปการ จึงมีผู้ติดค้นวิธีการท าน ามาท าเป็น
เครื่องใช้ เช่น สานเป็นเสื่อเตย หมอนเตย รวมถึงการสานปลาตะเพียนส าหรับเป็นของเล่นประดับได้ และเป็น
หัตถกรรมพื้นบ้านที่ข้ึนชื่อประจ าต าบลบางเตย 
                                /แผนที่ตั้ง ... 

http://www.bangtoei-sao.go.th/
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แผนที่ตั้งต าบล 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภำพสภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต ำบลบำงเตยเป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำท่ำจีนไหลผ่ำน มีคลอง
สำธำรณะและคลองขุดเองลักษณะเป็นคลองซอยคล้ำยคลองชลประทำน มีน้ ำใช้ตลอดปี 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – เดือนกันยำยน  
  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – เดือนเมษำยน 
1.4 ลักษณะของดิน 
  พ้ืนดินเป็นดินเหนียวตกตะกอนที่มีองค์ประกอบของดินอยู่ในกลุ่มดินที่ 8 และ 8/2 ซึ่งประกอบ 
ด้วยดินชุดบำงเลนที่ตกตะกอนทับถมผิวดิน ดินชุดบำงกอกและดินชุดธนบุรี มีควำมอุดมสมบูรณ์สูงเหมำะแก่    
กำรเพำะปลูกพืชโดยเฉพำะพืชสวนและไม้ผลต่ำงๆ ได้แก่ ส้มโอ หมำก มะม่วง มะพร้ำวน้ ำหอม สวนกล้วยไม้ เป็นต้น 
ซึ่งพ้ืนที่สวนจะอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3-7 ต ำบลบำงเตย พ้ืนที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บำงส่วนเป็นพ้ืนที่นำข้ำว นำผักกะเฉด 
และเลี้ยงปลำน้ ำจืดบำงส่วน 
 
              /2. ด้ำนกำรเมือง ... 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
  จัดตั้งขึ้นโดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลบำงเตยเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกำศ ณ วันที่ 19 มกรำคม 2539 ปัจจุบันได้
ปรับขนำดจำก อบต.ขนำดกลำง เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ตำมมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2554  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 7 หมู่บ้ำน อยู่ในเขตกำรปกครอง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย เต็มพ้ืนที่ทั้ง 7 หมู่บ้ำน ดังนี้ 

หมู่ที่/บ้าน ไร ่ ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร 
หมู่ที่ 1 บ้ำนคลองสำมบำท 1,496.38 2,394,208 2.394 
หมู่ที่ 2 บ้ำนคอรำง 1,457.45 2,331,920 2.331 
หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองหลวง 702.04 1,123,264 1.123 
หมู่ที่ 4 บ้ำนบำงเตย 762.15 1,219,440 1.219 
หมู่ที่ 5 บ้ำนคลองโพธิ์ 796.35 1,274,160 1.274 
หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองดงตำล 826.24 1,321,984 1.321 
หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองผีเสื้อ 663.21 1,061,136 1.061 

2.2 การเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหาร 
  1. นำยวิทยำ  ชิวค้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 

 2. นำยสุรพัต  กำระเกตุ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
 3. นำยสมพงษ์  เฟ่ืองบำงหลวง รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. นำยเปลี่ยน  ปิ่นบัวทอง 
 2. นำยสุรชัย  ทับทิมจรูญ 
 3. นำยมนตรี  กำระเวก 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
  1. นำยกฤษดำ  สุขสมัย  ก ำนันต ำบลบำงเตย 
  2. นำยนรำศักดิ์  จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 
  3. นำยเสน่ห์  เปรมปรีดิ์ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 
  4. นำยอภิชำติ  สุขสมัย  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 4 
  5. นำยอ ำนำจ  ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 
  6. นำยพิมล  สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 6 
  7. นำยณรงค์ฤทธิ์ โถค้ำ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 7 

                 /สมำชิกสภำ ... 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
  1. นำยมำนพ  เฟ่ืองบำงหลวง  ประธำนสภำ อบต.บำงเตย 
  2. นำยพูลผล  แซ่ซี   รองประธำนสภำ อบต.บำงเตย 
  3. นำงธนิศำ  รอดรักวงศ์ไท  เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงเตย 
  4. นำยบุญมี  น้อยประชำ  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 1 

 5. นำยเสรี  ปิ่นบัวทอง  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 2 
 6. นำยวิม  เปรมปรีดิ์  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 2 
 7. นำยสุรวุฒ ิ  เกติพันธ์   สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 3 
 8. นำยอรรถพล  พลชัย   สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 4 
 9. นำยสมศักดิ์  สร้อยทอง  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 4 
 10. นำยนิคม  เจริญลักษณ์  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 5 
 11. นำยอุทัย  แย้มประชำ  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 6 
 12. นำยฉลอง  จันทรำภำษ  สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 6 
 13. นำงสำววำรุณี แซ่บู๊   สมำชิกสภำ อบต.บำงเตย หมู่ที่ 7 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู ่ บ้าน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

1 คลองสำมบำท 2,400 2,410 2,414 1,539 1,611 1,633 1,868 1,962 1,996 3,407 3,573 3,629 

2 คอรำง 1,862 1,886 1,936 1,221 1,260 1,270 1,283 1,332 1,352 2,504 2,592 2,622 

3 คลองหลวง 63 64 66 85 81 82 100 101 96 185 182 178 

4 บำงเตย 57 57 59 58 57 57 66 66 68 124 123 125 

5 คลองโพธิ ์ 69 70 70 96 95 95 111 112 111 207 207 206 

6 คลองดงตำล 75 75 75 86 83 83 107 106 104 193 189 187 

7 คลองผีเสื้อ 76 77 77 81 81 81 95 97 91 176 178 172 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด - 10 ปี 439 426 866 61 - 70 ปี 272 378 650 
11 - 20 ปี 335 319 655 71 - 80 ปี 120 194 314 
21 - 30 ปี 416 426 843 81 - 90 ปี 61 99 160 
31 - 40 ปี 599 676 1,277 91 - 100 ปี 7 17 24 
41 - 50 ปี 613 697 1,310 มำกกว่ำ 100 ปี 1 0 1 
51 - 60 ปี 448 571 1,019     

แหล่งข้อมูล : งำนทะเบียนรำษฎร อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม (มิถุนำยน 2564)   /4. สภำพทำงสังคม ... 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนระดับประถมศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน  1  แห่ง 
  - ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) จ ำนวน  1  แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย   จ ำนวน 1  แห่ง 
  - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์/วำรสำร ประจ ำหมู่บ้ำน   จ ำนวน  4  แห่ง 
4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.บำงเตย)   จ ำนวน  1  แห่ง 
  - ร้ำนขำยยำ        จ ำนวน  1  แห่ง 
  - ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ)     จ ำนวน 1  คัน 
  - อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
4.3 อำชญำกรรม 
  - จุดตรวจเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ (อบต.ทรงคนอง)   จ ำนวน 1  แห่ง 
4.4 ยำเสพติด  
  - ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับต ำบล   จ ำนวน 1  แห่ง 
4.5 สังคมสงเครำะห์ 
  - ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนต ำบลบำงเตย   จ ำนวน 1  แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน 3 สาย ได้แก่ 
  1) ถนนบรมรำชชนนี (ปิ่นเกล้ำ - นครชัยศรี) 
  2) ถนนพุทธมณฑลสำย 5 
  3) ถนนไร่ขิง - บำงเตย - ทรงคะนอง 
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จ านวน 41 สาย ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อถนน หมู่ที ่
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

ลักษณะ 
ผิวจราจร 

ท่อ 
ระบายน้ า 

เสาไฟฟ้า 
(ต้น) 

1 ถนนบำงเตย ซอย 1 1 5.00 750 คสล. 929 21 
2 ถนนบำงเตย ซอย 2 1 6.00 1,947 คสล. 1,780 39 
3 ถนนบำงเตย ซอย 2/1 1 6.00 200 คสล. - 6 
4 ถนนเลียบคลองสำมบำท (ถนอม) 1 3.00 380 หินคลุก คลอง - 
5 ถนนเลียบคลองสำมบำท (ศำลตำขุน) 1 4.00 360 คสล. คลอง 7 
6 ถนนเลียบคลองสำมบำท (บ.เบสท์พลำสติกฯ) 1 4.00 100 หินคลุก คลอง - 

          

          /7 ถนนเลียบคลอง ... 



หน้ำที่ 6 
 

ที่ ชื่อถนน หมู่ที ่
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

ลักษณะ 
ผิวจราจร 

ท่อ 
ระบายน้ า 

เสาไฟฟ้า 
(ต้น) 

7 ถนนเลียบคลองหมอคง 1 5.00 1,400 คสล.,แอสฟัลท์ คลอง 36 
8 ถนนเลียบคลองหมอคง แยก 1 1 3.50 265 หินคลุก - 7 
9 ถนนศำลำแดง (หน้ำ อบต.) 1 4.00 80 คสล. - - 
10 ถนนเจริญท ำ 1 5.00 940 คสล. 700 32 
11 ถนนเจริญท ำ (แยก 1) 1 5.00 77 คสล. - 5 
12 ถนนบ้ำนนำยเชี่ยว 1 5.00 147 คสล. คลอง 4 
13 ถนนบำงเตย ซอย 3 2 5.00 1,260 แอสฟัลท์ฯ 270 30 
14 ถนนบำงเตย ซอย 3/1 2 6.50 490 คสล. - 12 
15 ถนนบำงเตย ซอย 3/1 แยก 1 2 5.00 250 หินคลุก - - 
16 ถนนบำงเตย ซอย 3/1 แยก 2 2 5.00 20 หินคลุก - - 
17 ถนนบำงเตย ซอย 3/2 (ขจรบุญ) 2 7.50 267 หินคลุก - - 
18 ถนนบำงเตย ซอย 4 (รวมรอบโรงเรียน) 2 5.00 1,205 แอสฟัลท์ฯ - 40 
19 ถนนบำงเตย ซอย 5 2 5.00 1,522 แอสฟัลท์ฯ 1,521 39 
20 ถนนบำงเตย ซอย 6 2 4.00 1,670 แอสฟัลท์ฯ คลอง 33 
21 ถนนบำงเตย ซอย 7 2 5.00 1,540 คสล./แอส คลอง 23 
22 ถนนบำงเตย ซอย 8 2 4.00 700 คสล./หิน คลอง 9 
23 ถนนสำคร – สุดท้ำยอุทิศ 2 4.00 168 แอสฟัลท์ฯ 150 7 
24 ถ.บำงเตยซอย 3/5 2 5.00 366 คสล. 209 9 
25 ถนนเลียบคลองบำงเตย 2 5.00 500 คสล. คลอง 9 
26 ถนนร่วมอุทิศ 2 5.60 219 คสล. - 6 
27 ถนนบำงเตย ซอย 5/6 2 5.00 450 คสล. คลอง 14 
28 ถนนทำงเกวียน 2 5.00 91 คสล. - - 
29 ถนนเลียบคลองยำยแคน 2  136 คสล. คลอง - 
30 ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ำ 3-7 6.00 4,680 แอสฟัลท์ฯ - 102 
31 ถนนเทิดพระเกียรติฯ ซอย 2 3-4 5.00 570 คสล. คลอง - 
32 ถนนเทิดพระเกียรติฯ ซอย 3 3 3.00 450 หินคลุก คลอง - 
33 ถนนเทิดพระเกียรติฯ ซอย 5  3 5.00 100 หินคลุก - - 
34 ถนนเทิดพระเกียรติฯ ซอย 4  4 5.00 120 หินคลุก คลอง - 
35 ถนนเทิดพระเกียรติฯ ซอย 1 5 4.00 920 คสล. ร่องน้ ำ 6 
36 ถนนเลียบคลองโพธิ์ 5 3.50 1,292 แอสฟัลท์ฯ คลอง - 

 

         /37 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ... 

4.10 - 
4.60  



หน้ำที่ 7 
 

ที่ ชื่อถนน หมู่ที ่
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

ลักษณะ 
ผิวจราจร 

ท่อ 
ระบายน้ า 

เสาไฟฟ้า 
(ต้น) 

37 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 6.00 733 แอสฟัลท์ฯ ร่องน้ ำ 21 
38 ถนนฉลอม 7 4.00 615 หินคลุก ร่องน้ ำ 6 
39 ถนนทำงเข้ำสภำต ำบล 7 5.00 280 คสล. ร่องน้ ำ 7 
40 ถนนตำเทียมยำยฮวย 7 5.00 350 แอสฟัลท์ฯ - - 

  หมายเหตุ ควำมยำวถนนท้ังหมด     27.60  กิโลเมตร 
  ควำมยำวถนนท่ีขึ้นทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น    25.30  กิโลเมตร 
  ควำมยำวถนน คสล. + ถนนแอสฟัลท์ติกฯ  25.03 กิโลเมตร 
  ไฟส่องสว่ำง       530 ดวง 

5.2 การประปา 
ที่ สถานที่ตั้ง หมู่ที ่ ความจุ (ลบ.ม.) เครื่องสูบน้ า (แรงม้า) กระแสไฟฟา้(เฟส) 

1 หอถังที่ท ำกำร อบต.บำงเตย 1 17 15 3 
2 หอถังคลองสำมบำท 1 30 15 3 
3 หอถังซอยเจริญท ำ 1 30 15 3 
4 หอถังสำคร – สุดท้ำยอุทิศ 2 17 10 3 
5 หอถังปั้มบำงจำก 2 30 10 2 
6 หอถังบ้ำนตำจันทร์ 2 30 10 3 
7 หอถังร้ำนส้มแก้ว 2 45 15 3 
8 หอถังโรงเรียนบ้ำนบำงเตย 2 45 15 3 
9 หอถังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บำงเตย 2 45 15 3 
10 หอถังบ้ำนนำงประดับ 3 30 15 2 
11 หอถังคลองโพธิ์ (2 บ่อ) 5 30 10/15 3 
12 หอถังทำงเข้ำสภำต ำบลเก่ำ 7 30 15 3 

 
5.3 การไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่มีจ านวน 530 จุด ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้ำนคลองสำมบำท จ ำนวน   157   จุด 
  หมู่ที่ 2 บ้ำนคอรำง  จ ำนวน   231   จุด 
  หมู่ที่ 3-7 ต ำบลบำงเตย  จ ำนวน   102 จุด 
  หมู่ที่ 5 บ้ำนคลองโพธิ์  จ ำนวน       6   จุด 
  หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองดงตำล  จ ำนวน    21   จุด 
  หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองผีเสื้อ  จ ำนวน    13   จุด 
              /5.4 โทรศัพท์ ... 
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5.4 โทรศัพท์ 
  - เสำสัญญำณโทรศัพท์ 2 แห่ง  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ำกัด 
  - เสำสัญญำณโทรศัพท์ 7 แห่ง  บริษัททรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล  
5.5 ระบบโลจิสติกศ์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  - สถำนีขนส่งพุทธมณฑล   จ ำนวน  1  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
  - ท ำนำ       จ ำนวน  370.75 ไร่ 
  - กล้วยไม้      จ ำนวน      177 ไร่ 
  - กะเฉด       จ ำนวน    52.75 ไร่ 
  - ส้มโอ       จ ำนวน    1,468 ไร่ 
6.2 การประมง มีกำรเลี้ยงปลำในพื้นที่ ดังนี้ 
  - หมู่ที่ 1 จ ำนวน  38  ไร่  - หมู่ที่ 2 จ ำนวน  16  ไร่ 
  - หมู่ที่ 3 จ ำนวน  15  ไร่  - หมู่ที่ 4 จ ำนวน    8  ไร ่
  - หมู่ที่ 5 จ ำนวน    7  ไร ่
6.3 การปศุสัตว์  
  - หมู่ที่ 1 เลี้ยงไก่  200 ตัว เลี้ยงเป็ด  300 ตัว 
6.4 การบริการ 
  1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลบำงเตย จ ำนวน     1  แห่ง 
  2) ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรต ำบลบำงเตย จ ำนวน     1  แห่ง 
  3) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)  จ ำนวน    90  คน 
  4) ชมรมผู้สูงอำยุบำงเตยสร้ำงสรรค์   จ ำนวน   345  คน 
  5) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย จ ำนวน      1  แห่ง 
  6) ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับต ำบล  จ ำนวน      1  แห่ง 
  7) ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนต ำบลบำงเตย  จ ำนวน     1  แห่ง 
  8) กองทุนแม่ของแผ่นดิน (หมู่ท่ี 2)    จ ำนวน  114  ครัวเรือน 
  9) กองทุนสวัสดิกำรชุมชน    จ ำนวน  355  คน 
  10) สภำวัฒนธรรมต ำบลบำงเตย    จ ำนวน      1  แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 
  - แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตร “เกำะลัดอีแท่น” 
 
 
 
          /6.6 อุตสำหกรรม ... 
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6.6 อุตสาหกรรม 
  - โชวร์ูมรถยนต์      จ ำนวน   6  แห่ง      
  - ร้ำนซ่อมรถ อะไหล่รถ     จ ำนวน   8  แห่ง 
  - ร้ำนอำหำร      จ ำนวน 13  แห่ง 
  - สถำนีบริกำรน้ ำมันและแก๊ส    จ ำนวน   6  แห่ง 
  - ร้ำนค้ำไม้แปรรูป     จ ำนวน   1  แห่ง 
  - โรงงำนอุตสำหกรรม     จ ำนวน 19  แห่ง 
  - ร้ำนล้ำงอัดฉีด      จ ำนวน   2  แห่ง 
  - ห้องเช่ำ      จ ำนวน 66  แห่ง 
  - โกดังเก็บของ      จ ำนวน 14  แห่ง 
  - ห้ำงสรรพสินค้ำ      จ ำนวน   3  แห่ง 
  - ร้ำนค้ำเบ็ดเตล็ด     จ ำนวน 38  แห่ง 
  - อู่ตรวจสภำพรถ     จ ำนวน    2  แห่ง  
  - ร้ำนเซรำมิค+กระเบื้อง     จ ำนวน    2  แห่ง 
  - ร้ำนสะดวกซ้ือ      จ ำนวน    5  แห่ง 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มสตรีเพื่อกำรพัฒนำอำชีพต ำบลบำงเตย  จ ำนวน    1   แห่ง 
  - กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้ำน    จ ำนวน    1   แห่ง 
  - กลุ่มผู้ผลิตส้มโอ     จ ำนวน  70   คน 
  - กลุ่มผู้ผลิตข้ำว      จ ำนวน 229   แห่ง 
  - กลุ่มผู้ผลิตผักกะเฉด     จ ำนวน  20  แห่ง 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า LSEP) 
 

หมู่ที่ /หมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้ำนคลองสำมบำท 1,496.38 2,414 1,640 1,992 3,632 
2 บ้ำนคอรำง 1,457.45 1,936 1,272 1,343 2,615 
3 บ้ำนคลองหลวง 702.04 64 81 98 179 
4 บ้ำนบำงเตย 762.15 57 57 66 123 
5 บ้ำนคลองโพธิ์ 796.35 70 95 111 206 
6  บ้ำนคลองดงตำล 826.24 75 83 104 187 
7 บ้ำนคลองผีเสื้อ 663.21 77 82 93 175 

รวม 6,703.82 4,693 3,310 3,807 7,117 
 
          /ขอ้มูลด้ำนแหล่งน้ ำ ... 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที ่

แม่น้ า/ล าคลอง หมู่ที่ 
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

พื้นที่ 
(ตารางเมตร) 

1 แม่น้ ำท่ำจีน (นครชัยศรี) 1 – 7 100 4,000 400,000 
2 คลองสำมบำท 1 8.00 3,500 28,000 
3 คลองหมอคง 1 8.00 1,500 12,000 
4 คลองล ำประโดง 1 8.00 400 3,200 
5 คลองสูนโปร่ง 1 5.00 560 2,800 
6 คลองบำงเตย 2 8.00 3,700 29,600 
7 คลองคุต 2 7.00 1,600 11,200 
8 คลองยำยแคน 2 6.00 330 1,980 
9 คลองแพรกบัว (แยกร้ำนส้มแก้ว) 2    
10 คลอง 5/6 (หน้ำหมู่บ้ำนเสนำ) 2    
11 คลองผู้ใหญ่ตี๋ (แถวฟำสชิโน) 2    
12 คลองหลวง 3 7.00 860 6,020 
13 คลองประดับ 3 6.00 500 3,000 
14 คลองครูเมธ 3 6.00 620 3,720 
15 คลองเทิดพระเกียรติ ซอย 2 3 6.00 410 2,460 
16 คลอง อบต.ใช้ 3 6.00 490 2,940 
17 คลองรำษฎร์สำมัคคี 4 6.00 830 4,980 
18 คลองใหญ่ 4 6.00 560 3,360 
19 คลองยำยจู๋ 4 8.00 1,200 9,600 
20  คลองภำนุ 4 6.00 520 3,120 
21 คลองสมศรี 4 6.00 300 1,800 
22 คลองประเสริฐ 4    
23 คลองต้นจิก (เขตเชื่อม ม.4 – ม.5 บ่อกุ้ง) 4, 5    
24 คลองโพธิ์ 5 8.00 1,400 11,200 
25 คลองเจ๊กหยู 5 6.00 600 3,600 
26 คลองป้ำแจง 5 6.00 810 4,860 
27 คลองยำยหนู 5 6.00 570 3,420 
28 คลองยำยใบ 5 6.00 410 2,460 
29 ล ำประโดงใบเตย (ใกล้รีสอร์ทติดกับสมำน) 5    

                       /30 คลองดงตำล ...  
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ล าดับ 

ที ่
แม่น้ า/ล าคลอง หมู่ที ่

กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

พ้ืนที่ 
(ตารางเมตร) 

30 คลองตงตำล 6 8.00 850 6,800 
31 คลองบ้ำนสวน 6 6.00 690 4,140 
32 คลองร่วมใจพัฒนำ 6    
33 คลองผู้ใหญ่เทียนอิ่น 6 6.00 410 2,460 
34 คลองสวนกล้วยไม้ 6 6.00 300 1,800 
35 คลองก๋งเลี้ยง 6    
36 คลองยำยเทียบ 7 6.00 460 2,760 
37 คลองยำยแอ๋ว 7 6.00 460 2760 
38 คลองผีเสื้อ 7 8.00 1,700 13,600 

 

ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการเกษตร ครัวเรือน ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขาย 
(บาท/ไร่) 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท 

ท ำนำ 16 240 950 6,000 10,000 
ท ำสวน (ส้มโอ) 11 70 1,800 30,000 50,000 
อ่ืนๆ (กล้วยไม้) 2 48 1,8000 80,000 120,000 
หมู่ที่ 2 บ้านคอราง 
ท ำนำ 10 236 950 6,000 10,000 
ท ำสวน (ส้มโอ) 29 185 1,800 30,000 50,000 
อ่ืนๆ (กล้วยไม้) 2 10 1,800 80,000 120,000 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง 
ท ำสวน (ส้มโอ) 57 383 1,800 30,000 50,000 
หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย 
ท ำสวน (ส้มโอ) 39 239 1,800 30,000 50,000 
อ่ืนๆ (กล้วยไม้) 1 4 1,800 80,000 120,000 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ 
ท ำสวน (ส้มโอ) 38 354 1,800 30,000 50,000 
หมู่ที่ 6 บ้านบางคลองดงตาล 
ท ำสวน (ส้มโอ) 55 437 1,800 30,000 50,000 
อ่ืนๆ (กล้วยไม้) 1 19 1,800 80,000 120,000 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ 
ท ำสวน (ส้มโอ) 48 349 1,800 30,000 50,000 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 

หมู่ที่ /หมู่บ้าน 
ประปาหมูบ่้าน (ของ อปท.) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 

มี ไม่มี 
เพียง
พอ 

ไม่ 
เพียงพอ ทั่วถึง 

ไม่ 
ทั่วถึง 

มี ไม่มี 
เพียง
พอ 

ไม่ 
เพียงพอ 

ทั่วถึง 
ไม่ 

ทั่วถึง 

1 บ้ำนคลองสำมบำท /  /  /  /  /  /  
2 บ้ำนคอรำง /  /  /  /  /  /  
3 บ้ำนคลองหลวง /  /  / - - - - - - - 
4 บ้ำนบำงเตย /  /  / - - - - - - - 
5 บ้ำนคลองโพธิ์ /  /  / - - - - - - - 
6  บ้ำนคลองดงตำล /  /  / - - - - - - - 
7 บ้ำนคลองผีเสื้อ /  /  / - - - - - - - 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา    
  - วัด/โบสถ์/มัสยิด     ไม่มี 
  - ศำลเจ้ำ  (หมู่ที่ 2)     จ ำนวน  1  แห่ง 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีวันสงกรำนตร์และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 
  - ประเพณีแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - นำยเคลื่อน  คุมพล  ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน มัคทำยก 
  - นำยมะปรำงค์  เลี้ยงรักษำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน มัคทำยก 
  - นำยเสำะ  กำระเกตุ ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน แพทย์แผนไทย 
  - นำงประไพ  บุญสุขโข ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน แพทย์แผนไทย 
  - นำงฮุ้น  กำระเกตุ ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน กำรท ำขนมไทย 
  - นำงปทุม   คุณำวิวัฒน์ ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน งำนจักสำน (เสื่อเตย) 
  - นำยวิรัช  พลชัย  ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน สมุนไพรพ้ืนบ้ำน 
  - นำยนำม  ชุมรักษำ  ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน ควำมเชื่อโหรำศำสตร์ 
7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - กล้วยหอม ส้มโอ ฝรั่ง มะพร้ำว ขนุน (ผลไม้ตำมฤดูกำล) 
  - กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยน้ ำว้ำอบกรอบ เผือกอบกรอบ 
  - ผลไม้แช่อิ่ม และแปรรูปตำมฤดูกำล 
  - ไข่เค็มจงรัก 
  - ผลิตภัณฑ์จำกต้นเตย เช่น หมอน เสื่อ 
          /ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ ... 



ส่วนที่ 2 ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ เป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของ  สถำบันหลัก
ของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข  เป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคง
ทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  ควำมเจริญเติบโตของชำติควำม
เป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมม่ันคงทำง
พลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำ ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ และกำรอยู่ร่วมกัน อย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติ และศักดิศ์ร ี
 ความม่ันคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ  และ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศ มีควำมม่ันคงในเอกรำชและ
อธิปไตย มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและ
ควำมสำมัคคีสำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมี
ควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคง
ของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน  จนเข้ำสู่
กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จำกกำร
พัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน  มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำนของ
องค์กำรสหประชำชำติไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน  เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้
สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำร
เชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุ รกิจเพ่ือให้เป็นพลังในกำร
พัฒนำ นอกจำกนี้ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้กำรรักษำ  และกำรฟ้ืนฟูฐำน            
            /ทรัพยำกร ... 
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ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมี ควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมี
นโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพและยั่งยืน 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำย
มิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 
 1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้  
 3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ  
 4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม  
 5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ  
 6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสต์ชาติ 
 1) ยุทธศาสตต์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชน 
มีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมี
ควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน  เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินกำร ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่นๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 เป้าหมาย  
 1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข 
 2) บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3) กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อมในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
 4) ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ  
 5) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเรจที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               /ตัวชี้วัด ... 
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 ตัวช้ีวัด 
 1) ควำมควำมสุขของประชำกรไทย  
 2) ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
 3) ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคง  
 4) บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ  
 5) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความชาติด้านความม่ันคง 
 1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
 - กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม ตระหนักในเรื่องควำม
มั่นคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 
 - กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ 
 - กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
 - กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกท่ีสำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็นปัญหำควำมม่ันคงที่ส ำคัญ 
 2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
 - กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน 
 - กำรติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจอุบัติขึ้นใหม ่
 -  กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมสันติสุขอย่ำงถำวรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ 
 - กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล 
 3) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
 - กำรพัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแห่งชำติแบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 - กำรพัฒนำและผนึกพลังอ ำนำจแห่งชำติกองทัพและหน่วยงำนควำมมั่นคง  รวมทั้งภำครัฐและภำค
ประชำชน ให้พร้อมป้องกันและรักษำอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
 - กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มีประสิทธิภำพ 
 4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กร ภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 
 - กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
 - กำรเสริมสร้ำงและธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมม่ันคงของภูมิภำค 
 - กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำคโลก รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 
 5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
 - กำรพัฒนกลไกให้พร้อมส ำหรับกำรติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
แบบองค์รวมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 - กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศในมิติอ่ืนๆ 
           /กำรพัฒนำ ... 
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 - กำรพัฒนำกลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่
หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้ำนอ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือ
ปูทำงสู่อนำคตผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง 
โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ                
อุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร 
พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์   
ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ 
ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำง  และลดควำมเหลื่อมล้ ำของ
คนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 
 เป้าหมาย 
 1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 
 2) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
 1) รำยได้ประชำชำติกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศและกำรกระจำยรำยได้ 
 2) ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน  
 3) กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ  
 4) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
 - เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนฐำน   - เกษตรปลอดภัย 
 - เกษตรชีวภำพ    - เกษตรแปรรูป   - เกษตรอัจฉริยะ 
 2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
 - อุตสำหกรรมชีวิภำพ 
 - อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร 
 - อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 
 - อุตสำหกรรมและบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
 - อุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ 
                /3) สร้ำงควำม ... 
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 3) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 - ท่องเที่ยวเชิงสร้ำสรรค์และวัฒนธรรม 
 - ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
 - ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย 
 - ท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ 
 - ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค 
 4) โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 - เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมไร้รอยต่อ 
 - สร้ำงและพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 - เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
 - พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 - รักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำค 
 5) พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
 - สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ 
 - สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 
 - สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด 
 - สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล 
 - ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่
ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร 
เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
 เป้าหมาย 
 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2) สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
 ตัวช้ีวัด 
 1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3) กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย 
  
                  /ประเด็นยุทธศำสตร์ ... 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
 - กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว 
 - กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำร เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 - กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ 
 - กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
 - กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ 
 - กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 - กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 - ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย  - ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 - ช่วงวัยแรงงำน    - ช่วงวัยผู้สูงอำยุ 
 3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 - กำรรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
 - กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
 - กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 
 - กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก 
 - กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 - กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
 4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 - กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
 - กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำงๆ 
 - กำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถ  ในต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
 - กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ 
 - กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ 
 - กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
 - กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี 
 - กำรส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
          /6) กำรสร้ำงสภำพ ... 
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 6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 - กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 - กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 - กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน 
 - กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
 - กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพ้ืนฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต 
 - กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร 
 - กำรส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำสู่ระดับอำชีพ 
 - กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกีฬำ 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน 
โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำ เพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำร
ตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้
เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
 เป้าหมาย 
 1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิต ิ 
 2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำลังของ
กำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ  
 3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพ่ือสร้ำง
สังคมคุณภำพ 
 ตัวช้ีวัด 
 1) ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร 
 2) ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน 
 3) คณุภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
 - ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก 
 - ปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 - กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
                /- เพ่ิมผลิตผล ... 



หน้ำที่ 20 
 - เพ่ิมผลิตภำพและคุ้มครองแรงงำนไทย ให้เป็นแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพ และควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์มี
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 - สร้ำงหลักประกันทำงสังคมท่ีครอบคลุมและเหมำะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภำวะและทุกกลุ่ม 
 - ลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสโดยตรง 
 - สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ โดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
 - สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงท่ัวถึง 
 2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 - พัฒนำศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภำค 
 - ก ำหนดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่ำงๆ 
 - จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงชีวิตและสังคมที่มีคุณภำพและปลอดภัย  ให้สำมำรถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต 
 - ปรับโครงสร้ำงและแก้ไขกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือวำง ระบบและกลไกกำร
บริหำรงำนในระดับภำค กลุ่มจังหวัด 
 - สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 - กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในพื้นที ่
 3) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
 - สร้ำงสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
 - กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 - สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำ สังคมและภำคประชำชน 
 - ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคม 
 - สนับสนุนกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม 
   - สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสร้ำงสรรค์เพ่ือรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
 4) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
 - ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถใน กำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ 
ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ 
 - เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำกันเอง 
 - สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน 
 - สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำให้กับชุมชม 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำรใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบ         
                /ทำงตรงให้มำก ... 



หน้ำที่ 21 
ทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำม
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
 เป้าหมาย 
 1) อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล  
 2) ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบ จำกกำรพัฒนำ
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 3) ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภำยในขีดควำม 
สำมำรถของระบบนิเวศ  
 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
 ตัวช้ีวัด 
 1) พ้ืนทีท่ี่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2) สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู  
 3) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4) ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 - เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำนชีวภำพให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำร สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นก ำเนิด 
 - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ 
 - รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 
 2) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
 - เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำนชีวภำพทำงทะเล 
 - ปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ 
 - ฟ้ืนฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบำยกำร
จัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม 
 - พัฒนำและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
 - ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 - มีกำรปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
                 /- มุ่งเป้ำสู่กำร ... 



หน้ำที่ 22 
 - มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ของภำครัฐและภำคเอกชน 
 - พัฒนำและสร้ำงระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
 4) พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 - จัดท ำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือกำรพัฒนำเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศอย่ำงเป็นเอกภำพ 
 - พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนผังภูมิ
นิเวศอย่ำงยั่งยืน 
 - จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล 
 - สงวนรักษำ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติมรดก ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐำนธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 - พัฒนำเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอำสำสมัคร ด้วยกลไกกำรมีส่วนร่วมของ     
ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 - เสริมสร้ำงระบบสำธำรณสุขและอนำมัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ ำ 
 5) พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 - พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ 
 - เพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำง มูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำให้
ทัดเทียมกับระดับสำกล 
 - พัฒนำควำมม่ันคงพลังงำนของประเทศ และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 - เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยลดควำมเข้มข้นของกำรใช้พลังงำน 
 - พัฒนำควำมม่ันคงด้ำนกำรเกษตรและอำหำรของประเทศและชุมชน ในมิติปริมำณ คุณภำพ รำคำและ
กำรเข้ำถึงอำหำร 
 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
 - ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย 
 - พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
 - จัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพ่ือจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส ำคัญ 
 - พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคต  ประเทศ ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ  
                    /หรือในกำร ... 
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หรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำม
มัธยัสถ์และสร้ำง จิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำย
ต้องมีควำม ชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลด 
ควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
 เป้าหมาย 
 1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
 3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 4) กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 1) ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำณะของภำครัฐ 
 2) ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ  
 3) ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 4) ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
 - กำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐได้มำตรฐำนสำกลและเป็นระดับแนวหน้ำของภูมิภำค 
 - ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำงๆ ผ่ำนกำร น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 
 2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง  กำรพัฒนำใน    
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 - ให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
 - ระบบกำรเงินกำรคลังประเทศสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
 - ระบบติดตำมประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติในทุกระดับ 
 3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
 - ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม 
 - ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
                  /ส่งเสริมกำร ... 
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 - ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจและสนับสนุนบทบำทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น
หน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมำภิบำล 
 4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
 - องค์กรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
 - พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย 
 5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก  มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออำชีพ 
 - ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
 - บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 6) ภำครัฐมีีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ประชำชนและภำคีต่ำงๆ ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 - บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 - กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 - กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ แบบบูรณำกำร 
 7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ และมีเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 - ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 - มีกฎหมำยเท่ำที่จ ำเป็น 
 - กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค 
 - บุคลำกรและหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมเคำรพและยึดมั่นในหลัก ประชำธิปไตย เคำรพศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม 
 - ทุกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม มีบทบำทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของกำรค้นหำควำมจริง 
 - หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง มีเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ร่วมกัน 
 - ส่งเสริมระบบยุติธรรมทำงเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนในกระบวน กำรยุติธรรม 
 - พัฒนำมำตรกำรอื่นแทนโทษทำงอำญำ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำ 
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทำงที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดย “พลิกโฉมประเทศเทย สู่เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำอย่ำง
ยั่งยืน” (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) จึงมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นกำรพัฒนำที่มีล ำดับ 
ควำมส ำคัญสูงในกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส ำคัญ      
4 ประกำร ได้แก่ 
          /1) เศรษฐกิจมูลค่ำ ... 



หน้ำที่ 25 
 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) โดยกำรปรับ
ทิศทำงของภำคกำรผลิตเดิมที่มีควำมส ำคัญ แต่มีควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคต 
และส่งเสริมภำคกำรผลิตที่ไทยมีศักยภำพสอดรับกับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือให้เป้ำหมำยของกำรมี 
“เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
 หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
 หมุดหมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมำยกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน 
 หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำของอำเซียน 
 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและจุดยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
 หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัลของอำเซียน 
 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) โดยกำรใช้เทคโนโลยี 
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือ ลดควำมเหลื่อมล้ ำในเชิงธุรกิจ ลดควำมเหลื่อมล้ ำใน
เชิงพ้ืนที่ เพ่ิมพลวัตกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic mobility) โดยหมุดหมำยที่ต้อง
บรรลุเพื่อผลักดันกำรสร้ำง “สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค” อย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
 หมุดหมำยที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ 
 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภำคท่ีมีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจทันสมัย และน่ำอยู่ 
 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม 
 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร ทั้งกำรจัดกำร 
ของภำครัฐและบทบำทของภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญหำขยะ มลพิษทำงน้ ำ 
มลพิษทำงอำกำศ ก๊ำซเรือนกระจก และควำมเสี่ยงของภัยธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 
 หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ 
 หมุดหมำยที่ 11 ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) กลไกกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กลไกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยหมุดหมำยที่ต้องบรรลุเพ่ือสร้ำง “ปัจจัยสนับสนุน
กำรพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย  
 หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 ทั้งนี้ กำรก ำหนด “หมุดหมำย” (Milestones) ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 เพ่ือน ำไปสู่กำรพลิกโฉมประเทศสู่กำรเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
ภำยในปี 2570 ได้พัฒนำขึ้นจำกกำรน ำโอกำสและควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบของแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ต่อสถำนะของกำรพัฒนำประเทศ มำใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำรำยละเอียด 
และสำระส ำคัญของหมุดหมำยทั้ง 13 ประกำร 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน ภำคกลำงประกอบด้วย 
17 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง สิงห์บุรี ชัยนำท นครปฐม 
รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ กรุงเทพมหำนคร 
 ภำคกลำงมีบทบำทส ำคัญในกำรเชื่อมโยงกับทุกภำคภำยในประเทศ เนื่องจำกเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหำนคร 
สถำบันกำรศึกษำและวิจัยชั้นน ำทุกระดับ สถำบันกำรรักษำพยำบำลที่ดีที่สุด นอกจำกนี้ภำคกลำงยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง สภำพพ้ืนที่และระบบชลประทำนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมที่ส ำคัญของประเทศ และเป็น
พ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมำ 
ไทย-กัมพูชำ-เวียดนำม ซึ่งเป็นเส้นทำงลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภำคอำเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออกภำคกลำงจึงมีเป้ำหมำยที่จะ “พัฒนำกรุงเทพฯ สู่มหำนครทันสมัยและภำคกลำงเป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง” 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำกรุงเทพฯ เป็นมหำนครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนำนำชำติและสร้ำงควำมเชื่อมโยง
เพ่ือกระจำยกำรท่องเที่ยวทั่วทั้งภำค 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 บริหำรจัดกำรน้ ำและทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม ภัยแล้ว และคง
ควำมสมดุลของระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 เปิดประตูกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย-
ภำคกลำง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 6 พัฒนำควำมเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภำคเพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน  
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑลประกอบด้วย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster) 
 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 1) พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมด้วยระบบอัจฉริยะ  
 2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทำพิบัติภัย  
 3) พัฒนำคุณภำพชีวิตสู่สังคมน่ำอยู่ 
 4) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒธรรรมที่หลำกหลำย  
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน  
 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองเกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ 
วัฒนธรรม สังคมแห่งควำมรู้ และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี” 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 1) ยกระดับรำยได้ของประชำชนในจังหวัด ให้มีควำมม่ันคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน  
 2) กำรพัฒนำระดับพ้ืนทีเ่พ่ือกระจำยควำมเจริญ รองรับกำรขยำยตัว และสนับสนุนกำรขยำย ควำมเจริญ ของเมืองหลวง  
 3) ศำสตร์พระรำชำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน ทำงสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคลให้ก้ำวทันกับ กำรเปลี่ยนแปลง 
มีจิตอำสำ เทิดทูนสถำบัน 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 1) พัฒนำนครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้ำนกำรขนส่ง (Transport) เมืองหลวง
แห่งอำหำรและกำรท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภำพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอำยุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global Content)  
 2) สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกระจำย ควำมเจริญ 
สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ  
 3) เพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำย ลดปัญหำครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้ำงเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม โดยน ำ 
ศำสตร์พระรำชำเป็นแนวทำงหลัก  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “เมืองน่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอำหำรปลอดภัน ก้ำวไกลกำรศึกษำ สิ่งแวดล้อมงำมตำ 
พัฒนำกำรท่องเที่ยว” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 3) ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว 
 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
 เป้าประสงค์  
 1) การจัดการด้านสาธารณสุขกีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพ  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
 3) การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 4) การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชาชน   
มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น 
 8) เศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  มีศักยภำพในกำรพัฒนำอำชีพ  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งกำร 
ส่งเสริมกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือกำรบริโภค 
 9) ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนของท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม  
และควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 10) กำรเชื่อมโยงระบบกำรคมนำคมขนส่งมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย) 
 2.1 วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ำอยู่ ประชำชนมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
มีระบบบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และกำรสำธำรณสุข 
 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย และควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒธรรม 
 5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ดี 
 2.3 เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
 1) โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ 
 2) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สุขภำพอนำมัยแข็งแรง ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
 3) ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็งและปลอดยำเสพติด 
 4) กำรศึกษำมีคุณภำพ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี ได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
 5) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
 2.4 พันธกิจ 
 1) พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ให้มีมำตรฐำนครอบคลุมทั่วถึง
พร้อมรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนเศรษฐกิจและกำรพำณิชย์ จัดหำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค 
  2) พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรสำธำรณสุข ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
กำรพัฒนำรำยได้ พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 3) พัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรชุมชน และพัฒนำควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต 
 4) พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ภำค
ประชำชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
 5) พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนทั่วไป และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน กำรพัฒนำบุคลำกร ทรัพยำกร และบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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 2.5 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ำอยู่ 
  2. ประชำชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
  3. ระบบบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพ 
  4. ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางการพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น่ำอยู ่

พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  ให้มี
มำตรฐำนครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับกำร
ข ย ำ ย ตั ว ข อ ง ชุ ม ช น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ            
กำรพำณิชย์ จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค บริโภค ส่งเสริมและพัฒนำ  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม      
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

ก่อสร้ำง ปรับปรุง ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำ พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งในและนอกระบบและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่ งเสริมอนุรักษ์        
สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นกำรแสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันหลักของชำติ กำรปฏิบัติตำมหลัก
ค ำสอนของศำสนำ และค่ำนิยมที่ดีงำม 

ประชำชนมีควำมเข้มแข็ง  
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

พัฒนำด้ำนสุขภำพและอนำมัย ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำ เสพติ ดอย่ ำ งยั่ ง ยื น  พัฒนำ
ศักยภำพขององค์กรชุมชนและพัฒนำควำม
มั่นคงในกำรด ำรงชีวิต  

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน 
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำ
เครือข่ำยองค์กรภำคประชำชน ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำตำมหลักธรรมำภิบำล 

มีระบบบริกำรสำธำรณะ 
ที่มีคุณภำพ 

พัฒนำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ให้มีประสิทธิภำพ ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน พัฒนำศักยภำพของ
องค์กรชุมชนและพัฒนำควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิต 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ด ำเนินงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ให้แก่ประชำชนแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
พัฒนำองค์กรภำคประชำชนสนับสนุน ให้
ปร ะชำชนมี คุณภำพ ชี วิ ตที่ ดี มี ค ว ำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยึดหลักธรรมำภิบำล 
ในกำรบริหำรจัดกำร 

ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก       
ธรรมำภิบำล (Good Governance) และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
พัฒนำ กำรติดตำมตรวจสอบตำมหลักธรร
มำภิบำลพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
เพื่อกำรบริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพแก่
ประชำชน 
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 2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 เป้าประสงค ์ 12 กลยุทธ์ 
1. พัฒนำดำ้น
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนได้
มำตรฐำนครอบคลุม
ทั่วถึงพร้อมรองรับกำร
ขยำยตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ 

1. พัฒนำเส้นทำงคมนำคม และระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร อย่ำงทั่วถึง 
2. จัดหำ และพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค 

2. กำรพัฒนำดำ้น
คุณภำพชีวิตและกำร
สำธำรณสุข 

2. ประชำชนมีคุณภำพ 
ชีวิตที่ดี สุขภำพอนำมัย
แข็งแรง ในสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสม 

3. ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และอนำมัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และกำรพัฒนำรำยได้ 
5. พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

3. กำรพัฒนำดำ้น
ควำมปลอดภัยและ
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3. ประชำชนมี ควำม
ปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง
และปลอดยำเสพติด 

6. ส่งเสริม สนับสนุน งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้  
มีประสิทธิภำพ 
7. สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
8. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรชุมชน และพัฒนำควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิต 

4. กำรพัฒนำดำ้น
กำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

4. กำรศึกษำมีคุณภำพ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต 
ประเพณี ได้รับกำรอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 

9. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ภำค
ประชำชน 
10. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 
จำรีต ประเพณี 

5. กำรพัฒนำดำ้นกำร
บริหำรจัดกำร และ
กำรบริกำรที่ด ี

5. ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรที่
ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
(Good Governance) 
และควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

11.. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนทั่วไป และกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 
12. กำรพัฒนำบุคลำกร ทรัพยำกร และบริหำรจัดกำรในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

 
 
 
 
 
 

  
                 /2.7 ตัวชี้วัด ... 

  



หน้ำที่ 32 
 

 2.7 ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target) 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. จ ำนวน โครงกำร/กิจกรรม ด้ ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำ 

198 198 198 198 198 

2. จ ำนวโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

26 26 26 26 26 

3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม  ด้ำนกำรพัฒนำควำม
ปลอดภัยและควำมเข้มแข็งชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

25 25 25 25 25 

4. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

22 22 22 22 22 

5. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ดี ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

22 22 22 22 22 

 
 

 2.8 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. พัฒนำเส้นทำงคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภค   
สำธำรณูปกำร อย่ำงทั่วถึง 
 
 
2. จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนเส้นทำงคมนำคมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน 
2. จ ำนวนโครงกำรที่สนับสนุนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
3. จ ำนวนแหล่งน้ ำที่จัดหำได้หรือได้รับกำรพัฒนำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนเส้นทำงคมนำคมที่ได้มำตรฐำน 
2. จ ำนวนโครงกำรด้ำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรทีด่ ำเนินกำร 
3. จ ำนวนแหล่งน้ ำที่สะอำด มีมำตรฐำนส ำหรับกำรอุปโภค บริโภค 

 
 
          /ยุทธศำสตร์ที่ 2 ... 

  



หน้ำที่ 33 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ 
การสาธารณสขุ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  
และอนำมยั 
2. ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่และกำร
พัฒนำรำยได ้
3. พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขและอนำมัย 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และกำรพัฒนำรำยได้ 
3. จ ำนวนแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับกำรพัฒนำ 
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนโครงกำรด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัยที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
2. จ ำนวนโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำรำยได้ เศรษฐกิจพอเพียงที่
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
3. จ ำนวนแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นความปลอดภยั 
และความเข้มแข็งของชุมชน 
1. สนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ให้มีประสิทธิภำพ 
2. เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมองค์กรชุมชนและพัฒนำควำมมั่นคงใน 
กำรด ำรงชีวิต 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่สนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมองค์กรชุมชนและพัฒนำ
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต 
เชิงคุณภำพ 
1. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้รับกำรสนับสนุนและมี
ประสิทธิภำพ 
2. จ ำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติดมีปริมำณลดลง 
3. องค์กรชุมชนมีบทบำทต่อกำรพัฒนำควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ภำคประชำชน 
 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ภำคประชำชนที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
2.  จ ำนวนโครงกำร/กิ จกรรม เกี่ ยวกับกำรอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู                
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ภำคประชำชน  
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  
ที่ยังด ำรงอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และการบริการทีด่ ี
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรงำนทัว่ไป และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
 
2. กำรพัฒนำบุคลำกร ทรัพยำกร และบริหำรจัดกำรในกำรปฏบิัติ
รำชกำร 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ทรัพยำกร 
และกำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
เชิงคุณภำพ 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ที่ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
2. จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
3. จ ำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร  

 
          /2.8 ควำมเชื่อมโยง ...  



นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) 

แผนพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร (ฉบับทบทวน) 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

 

แผนพัฒนาภาคกลาง (ปริมณฑล) และพื้นที่กรุงเทพ 
“กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)” 

1) พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยระบบอัจฉริยะ 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกนับรรเทาพิบัติภัย 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมนา่อยู่ 
4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน 
4. ปัจจัยสนบัสนนุการพลิกโฉมประเทศไทย 

 

แผนพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (รายละเอียดโครงการ) 

หน้ำที่ 34 
 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           /ควำมเชื่อมโยง ... 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 13

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

เป้าประสงค์

      อุตสาหกรรมโยธา      

(ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

การพาณิชย์ สาธารณสุข เคหะและชุมชน รักษาความสงบภายใน สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งชุมชน การศึกษา การศาสนาวัฒนธรรม

(ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) (กิจการประปา) (บริหารท่ัวไปฯ) (บริหารท่ัวไปฯ) (ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ) (บริหารท่ัวไปฯ) (ส่งเสริมสนับสนุนฯ) (ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) และนันทนาการ

โครงก่อสร้าง ปรับปรุง โครงการก่อสร้าง โครงการส่งเสริม โครงการสนับสนุน โครงการพัฒนา โครงการด้านงานป้องกัน โครงการด้านการ โครงการส่งเสริมองค์กร โครงการส่งเสริมการจัดการ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู โครงการส่งเสริมสนับสนุน การ โครงการด้านการพัฒนา

ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ปรับปรุง ซ่อมแซม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านทรัพยากร และบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหา ชุมชนและความม่ันคงใน ศึกษาและการเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม บริหารงานท่ัวไป และการมี บุคลากร ทรัพยากร และ

สาธารณูปการ จ านวน แหล่งน้ า จ านวน จ านวน รายได้ จ านวน ธรรมชาติฯ จ านวน จ านวน ยาเสพติด จ านวน การด ารงชีวิต จ านวน ภาคประชาชน จ านวน จารีตประเพณี จ านวน ส่วนร่วมของประชาชน จ านวน บริหารจัดการในการปฏิบัติ

158 โครงการ 48 โครงการ 15 โครงการ 7 โครงการ 6 โครงการ 9 โครงการ 3 โครงการ 15 โครงการ 10 โครงการ 9 โครงการ 10 โครงการ ราชการ  17 โครงการ

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (แผนผัง)
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 อบต.บางเตย

การมีส่วนร่วมของประชาขน บริการสาธารณะ การบริหารจัดการท่ีดี

1. ชุมชนและประชาชนเป็นหน่ึง 2. บุคลกรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี

1. สาธารณูปโภค

สาธารณูปการครบถ้วน

2. แหล่งน้ า

คุณภาพ

การป้องกันสาธารณภัย ยาเสพติด ความม่ันคงในการด ารงชีวิต

1. ชุมชนปลอดภัย
1. สุขภาพอนามัย

ท่ีดี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีดี

3. ชุมชนเข้มแข็ง 1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2. ชุมชนแห่งวัฒนธรรม
2. ชุมชนปลอด

ยาเสพติด

การสาธารณสุข เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. เศรษฐกิจ

เข้มแข็ง

3. สภาพแวดล้อม

ท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ชาติ   

 20 ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท. ในเขต

จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน

โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว

ทรัพยากรมนุษย์ ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต

สู่สังคมน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยระบบอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านความม่ันคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ด้านการปรับสมดุล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

และระบบบริหารจัดการภาครัฐ

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓

การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม สร้างความเสมอภาค

และความเท่าเทียมโดยน าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว

และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
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หมุดหมายที่ 9         
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 

มีความคุ้มครองทางสังคม

หมุดหมายที่ 4   
ศูนย์กลางทางการแพทย์

หมุดหมายที่ 7         
ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมี
ศักยภาพสูงและแข่งขันได้

หมุดหมายที่ 10 และ 11 
- สังคมคาร์บอนต่่า        

หมุดหมายที่ 2 และ 3    
- ท่องเที่ยวเน้นคุณค่า     

- ฐานผลิตยายนต์ไฟฟ้า

หมุดหมายที่ 13        
ไทยมีภาครัฐที่             

มีสมรรถนะสูง

หมุดหมายที่ 5        
ประตูการค้าการลงทนุ

และโลจิสติกส์ทีส่่าคัญ

หมุดหมายที่ 1 และ 6
- ช้ันน่าด้านสินค้าเกษตร 

หมุดหมายที่ 8         
พื้นที่และเมืองหลกัที่มี

หมุดหมายที่ 12           
มีก่าลังคนสมรรถนะสงู 

มุ่งเรียนรู้ต่อเนื่อง 



หน้าที่ 36 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต เทคนิค SWOT 
Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นการประเมิน          
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์
ถึงจุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) ซ่ึงเป็นปัจจัยภายในและเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เพ่ือให้ทราบว่าองค์กรมีปัจจัยภายในที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ หรือ
ยังขาดประสิทธิภาพคือมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
องค์กร คือการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O) ที่มีผลในเชิงสนับสนุนการพัฒนา และอุปสรรค (Threat : T) 
ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาองค์กร   
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความ
พร้อมภายใน โดยมุ่งให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โดยสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 

1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะชุมชน
แบบกึ่งเมืองกึ่งเกษตร ท าให้มีความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
2. เป็นพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท า
การเกษตร 
3. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
ได้ตลอดทุกฤดูกาล 
4. อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
5.  การคมนาคมมีความสะดวก และหลากหลาย
ทางเลือกสามารถเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดอ่ืนๆ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
6. มีการถือครองที่ดินเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมี
เอกสารสิทธิในที่ดิน 
7. ประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
8. ประชาชนมีความรักสามัคคี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
9. มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งรายได้จัดเก็บเองและรายได้
ที่ได้รับการจัดสรร สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาได้เต็มที ่
 

 

1. เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าประสบปัญหาอุทกภัยเป็น
ประจ าทุกปีโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา
ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง 
2. ระบบการวางผังเมืองและการบังคับใช้ผังเมือง
ยังไม่มีประสิทธิภาพ การจัดแบ่งพ้ืนที่ยังไม่เป็น
ระบบ 
3. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยังขาดความตระหนักและความ
ร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะการดูแลรักษา
แม่น้ าล าคลองและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
4. มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
5. มีการโอน (ย้าย) ของข้าราชการอยู่ตลอดเวลา
ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

 

              /3.2 การประเมิน ... 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความพร้อมภายนอก โดยมุ่งให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรค โดยสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
 

1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจ านวนมาก 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการเป็นครัวของโลกเอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพและการประกอบธุรกิจ 
3. มีสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสในการ
แข่งขันเพ่ิมข้ึน 
 

 

1. การบริหารจัดการน้ าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ยังขาดความเป็นเอกภาพและขาดประสิทธิภาพ ท า
ให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง 
2. ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างมีจ านวนเฉลี่ย
ต่อปีไม่สูงเท่าที่ควร 
3. ยังขาดความร่วมมือและการบูรณาการการ
ท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
4.ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึง 
 

         

             /ส่วนที่ 3 การน าแผน ... 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ด้านการเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

 

กองคลัง 

2 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
การสาธารณสุข 

- ด้านการเศรษฐกิจ 
 
- ด้านการด าเนินงานอื่น 
 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
- ด้านการด าเนินงานอื่น 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งฯ 
- แผนงานการศาสนาฯ 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัดฯ 
กองศึกษาฯ
สาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
ส านักปลัดฯ 
กองศึกษาฯ 
กองคลัง 

 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

3 การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัย และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
- ด้านการด าเนินงานอื่น 

- แผนงานรักษาความสงบฯ 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งฯ 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัดฯ 
กองศึกษาฯ 
สาธารณสุขฯ 
ส านักปลัดฯ 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา กองศึกษาฯ กองคลัง 

5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และ
การบริการที่ด ี

- ด้านบริหารทั่วไป 
 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการด าเนินงานอื่น 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งฯ 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 

 

กองคลัง 

 
 
 

         

                /2. บัญชีโครงการพัฒนา ... 
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จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 163      310,972,800    163      310,972,800    163      310,972,800    163      310,972,800    163      310,972,800    815      1,554,864,000      

1.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ 35        25,984,000      35        25,984,000      35        25,984,000      35        25,984,000      35        25,984,000      175      129,920,000        

198     336,956,800   198     336,956,800   198     336,956,800   198     336,956,800   198     336,956,800   990      1,684,784,000      

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข

2.1 งบกลำง 1         300,000          1         300,000          1         300,000          1         300,000          1         300,000          5         1,500,000           

2.2 แผนงำนสำธำรณสุข 13        192,500          13        192,500          13        192,500          13        192,500          13        192,500          65       962,500              

2.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 5         430,000          5         430,000          5         430,000          5         430,000          5         430,000          25       2,150,000           

2.4 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 6         360,000          6         360,000          6         360,000          6         360,000          6         360,000          30       1,800,000           

2.5 แผนงำนกำรศึกษำ 1         50,000           1         50,000           1         50,000           1         50,000           1         50,000           5         250,000              

26       1,332,500      26       1,332,500      26       1,332,500      26       1,332,500      26       1,332,500      130     6,662,500          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวม 5 ปี

งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2570

งบประมำณงบประมำณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน้ำท่ี 39
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

/3) ยุทธศำสตร์ ...



จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย และความเข้มแข็งชุมชน

3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 9         820,000          9         820,000          9         820,000          9         820,000          9         820,000          9         4,100,000           

3.2 แผนงำนกำรศึกษำ 1         50,000           1         50,000           1         50,000           1         50,000           1         50,000           1         250,000              

3.3 แผนงำนสำธำรณสุข 2         80,000           2         80,000           2         80,000           2         80,000           2         80,000           2         400,000              

3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 9         663,700          9         663,700          9         663,700          9         663,700          9         663,700          9         3,318,500           

3.5 แผนงำนงบกลำง 4         10,730,000      4         10,730,000      4         10,730,000      4         10,730,000      4         10,730,000      4         53,650,000          

25       12,343,700    25       12,343,700    25       12,343,700    25       12,343,700    25       12,343,700    25       61,718,500          

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงำนกำรศึกษำ 16        3,390,000       16        3,390,000       16        3,390,000       16        3,390,000       16        3,390,000       80       16,950,000          

4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 6         710,000          6         710,000          6         710,000          6         710,000          6         710,000          30       3,550,000           

22       4,100,000      22       4,100,000      22       4,100,000      22       4,100,000      22       4,100,000      110      20,500,000          

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 12        2,000,000       12        2,000,000       12        2,000,000       12        2,000,000       12        2,000,000       60       10,000,000          

แผนงำนเคหะและชุมชน 3         575,000          3         575,000          3         575,000          3         575,000          3         575,000          15       2,875,000           

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1         30,000           1         30,000           1         30,000           1         30,000           1         30,000           5         150,000              

แผนงำนงบกลำง 6         1,545,000       6         1,545,000       6         1,545,000       6         1,545,000       6         1,545,000       30       7,725,000           

22       4,150,000      22       4,150,000      22       4,150,000      22       4,150,000      22       4,150,000      110      20,750,000          

293     358,883,000   293     358,883,000   293     358,883,000   293     358,883,000   293     358,883,000   1,465 1,794,415,000 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

งบประมำณ งบประมำณ

รวมท้ังส้ิน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5

งบประมำณ

หน้ำท่ี 40

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ



 

 แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท 
1 ก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลท์ติกฯ

ซอยหมอคงแยก 1 หมู่ที่ 1 
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน คสล. หรือ 
แอสฟัลท์ติกฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลท์ติกฯ 
ถนนซอยทองดี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ถนน คสล. หรือ 
แอสฟัลท์ติกฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองสามบาท
บริเวณหน้าโรงงานเบสพลาสติก  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเจรญิท า  
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 240 เมตร 

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ถนน คสล.  
1 สาย 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 42 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองสามบาท 
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 1,630 เมตร 

9,780,000 9,780,000 9,780,000 9,780,000 9,780,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย 
ซอย 3/2 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนริมคลองสามบาท 
ต่อจากศาลตาขุน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 
ถนนบางเตยซอย 1 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

9 ขยายผิวจราจร ถนนบางเตยซอย 1 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร 

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

10 ขยายผิวจราจร ถนนเจริญท า   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 43 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาสกเ์มตร 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 1 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 1 
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 328 เมตร 

1,476,000 1,476,000 1,476,000 1,476,000 1,476,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยเจรญิท า  
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 550 เมตร 

2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยหมอคง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 250 เมตร 

1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยทองดี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 150 เมตร 

675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 2 
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 500 เมตร 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 44 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 ก่อสร้างเขื่อน คสล.รมิคลองสามบาท 
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 1,630 เมตร 

16,300,000 16,300,000 16,300,000 16,300,000 16,300,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างเขื่อน คสล.รมิคลองสามบาท 
หลังศาลตาขุน หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างเขื่อน คสล.รมิคลอง 
ซอยหมอคง (ต่อโครงการเดมิ)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมคลองสามบาท (ต่อโครงการเดมิ) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
1,630 เมตร 

1,141,000 1,141,000 1,141,000 1,141,000 1,141,000 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

21 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมคลองหมอคง หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
1,400 เมตร 

980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

 
 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 45 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างรั้วหน้าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เป็นสัดส่วนและเกิด
ความปลอดภัยแก่หน่วยงาน 

ก่อสร้างรั้วตาม
แบบของ อบต.
บางเตย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รั้วหน้าที่ท าการ 
อบต.บางเตย 
1 แห่ง 

เป็นสัดส่วนและ
เกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย หรือ 
เครื่องเล่นเด็ก ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน/เด็ก 
มีสถานท่ีออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย หรือ
เครื่องเล่นเด็ก 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 สถานท่ี 
ออกก าลังกาย  
1 แห่ง 

ประชาชน/เด็ก 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

25 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์
พร้อมอุปกรณ์กีฬา บริเวณด้านหลงั 
รพ.สต.บางเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์กีฬา 

300,000 300,0000 300,000 300,000 300,000 สถานท่ี 
ออกก าลังกาย  
1 แห่ง 

ประชาชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

26 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณหน้าท่ีท า
การองค์บริหารส่วนต าบลบางเตย 
และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

27 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 46 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

28 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ท่อระบายน้ า คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่อระบายน้ า 
ทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

29 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 47 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 2 บ้านคอราง 
1 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย 

ซอย 3/1 (เส้นแยก) หมู่ที่ 2 
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย 
ซอย 3/2 (ขจรบุญ) เชื่อมชน 
ถนนเลียบคลองบางเตย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 267 เมตร 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย 
ซอย 6 (คลองคุต) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 

2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย 
ซอย 7 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 680 เมตร 

4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย 
ซอย 8 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 299 เมตร 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 48 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเลียบคลองบางเตย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเลียบคลองยายแคน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสาคร-สดุท้ายอุทิศ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 105 เมตร 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนบางเตยซอย 3/1 
(เส้นแยก) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ช่วงบ้านนายบุญมี 
เทียมทัด หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก เลยีบคลองบางเตย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 49 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 
ถนนบางเตยซอย 3/5 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 
ถนนบางเตยซอย 3 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 
ถนนบางเตยซอย 4 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

15 ขยายผิวจราจร ถนนบางเตยซอย 3 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

16 ยกระดับถนนบางเตยซอย 7  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

17 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 350 
ลูกบาสกเ์มตร 

296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 50 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 3  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 1,000 เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 3/1  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 988 เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 3/2  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 267 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 4  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 300 เมตร 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตยซอย 5  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 1,515 เมตร 

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนสาคร-สดุท้ายอทุิศ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 345 เมตร 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 51 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

24 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก บริเวณทีด่ินของ  
อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ระยะ 
ทาง 260 เมตร 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 ระบบระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างเขื่อน คสล. 
เลียบคลองบางเตย  
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างเขื่อน คสล. 
ถนนบางเตยซอย 3  หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างเขื่อน คสล. 
เลียบคลองคุต ถนนบางเตยซอย 6  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 1,230 เมตร 

12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดินริมตลิ่ง 
ถนนบางเตยซอย 7  
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดินริมตลิ่ง 
ถนนบางเตยซอย 5/6 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 52 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

30 ก่อสร้างรั้วพร้อมผนังกันดิน  
บริเวณทีด่ินของ อบต.บางเตย  
หมู่ที่ 2 

เพื่อแสดงเขตพื้นท่ี และ
ป้องกันการพังทลายของดิน 

รั้วและผนังกันดิน 
ระยะทาง  
260 เมตร 

3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,640,000 รั้วและผนังกันดิน 
1 แห่ง 

แสดงเขตพื้นท่ี
ของ อบต.บางเตย
ชัดเจน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมคลองบางเตย (ต่อโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
244 เมตร 

170,800 170,800 170,800 170,800 170,800 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

32 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมถนนบางเตยซอย 5/6 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
450 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

33 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมถนนบางเตยซอย 6 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
1,500 เมตร 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

34 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมถนนบางเตยซอย 7 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
1,500 เมตร 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 53 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

35 ก่อสร้าง/ตดิตั้งราวเหล็ก  
ริมคลองยายแคน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกของยานพาหนะและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งราวเหล็ก 
สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง  
139 เมตร 

98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 ราวเหล็ก 
1 แห่ง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

36 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองคุต 
ช่วงบ้านนายบุญมี เทียมทัด หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 สะพาน คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

37 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สะพานข้าม 
คลองบางเตยซอย 7 (เดมิสะพานไม้) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

สะพานข้ามคลอง 
กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 11 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สะพาน คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

38 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

39 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย หรือ 
เครื่องเล่นเด็ก ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน/เด็ก 
มีสถานท่ีออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย หรือ
เครื่องเล่นเด็ก 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 สถานท่ี 
ออกก าลังกาย  
1 แห่ง 

ประชาชน/เด็ก 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 54 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

40 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง ซุ้มทางเข้า 
ศพด.บ้านคอราง หมู่ที ่2 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง 
ซุ้มทางเข้า ศพด. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซุ้มทางเข้า  
1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และเป็นสัดส่วน 

กองช่าง 
 

41 ก่อสร้างประตูเข้า-ออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อควบคุมการเข้า-ออก 
ของผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน 

ก่อสร้างประต ู
เข้า-ออก ตามแบบ 
ของ อบต.บางเตย 

200,000 200,000 200,000 200,0000 200,000 ประตเูข้า-ออก 
1 แห่ง 

สามารถควบคุม
การเข้า-ออก  
ของผู้มาติดต่อ 

กองช่าง 

42 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง 
และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

43 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ถนนบางเตยซอย 5 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณด้านข้าง 
โรงเรียนบ้านบางเตย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

ปรับปรุงลานกีฬา 
ตามแบบของ 
อบต.บางเตย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 55 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

45 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

46 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ท่อระบายน้ า คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า 
ที่สมบูรณ์ แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่อระบายน้ า 
ทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

47 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 56 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง 
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 2 
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 3 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 720 เมตร 

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 3 (ต่อโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 5 (ต่อโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 57 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 
ถนนสภาต าบล หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 840 เมตร 

5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

8 ขยายผิวจราจร ถนนเทดิพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

9 ยกระดับถนนเทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จย่าตลอดระยะทาง 
ตั้งแต่หมู่ที่ 3-7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ยกระดับ 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,950 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

21,240,000 21,240,000 21,240,000 21,240,000 21,240,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

10  ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 450
ลูกบาสกเ์มตร 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 3 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 58 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองประดับ
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 2 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

13 ปรับปรุง/ซ่อมแซม คอสะพาน คสล. 
ทุกแห่งในพื้นที่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
คอสะพาน คสล. 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สะพาน คสล. 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

14 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
ช่วง หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

15 
 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

16 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 59 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ประตรูะบายน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การระบายน้ า 
เข้า-ออก พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ประตรูะบายน้ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประตรูะบายน้ า 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

สามารถยืดอายุ
การใช้งาน 
ประตรูะบายน้ า 

กองช่าง 

18 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์)  
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 60 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย 
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 2 
(นางไพศรี-นางเป้า) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 4 
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 595 เมตร 

4,284,000 4,284,000 4,284,000 4,284,000 4,284,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 4 (ต่อโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก เชื่อมชนหมู่ที่ 5  
(นางสมศรี รม่โพธ์ิธารทอง) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

5 ขยายผิวจราจร ถนนเทดิพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 4 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร 

1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 61 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 500
ลูกบาสกเ์มตร 

423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 4 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 4 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 
(นางสมศรี รม่โพธ์ิธารทอง) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 สะพาน คสล. 
1 แห่ง 

ประชาขชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

9 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
ช่วง หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

10 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

11 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 62 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ประตรูะบายน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบายน้ า 
เข้า-ออก พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ประตรูะบายน้ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประตรูะบายน้ า 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

สามารถยืดอายุ
การใช้งาน 
ประตรูะบายน้ า 

กองช่าง 

13 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์)  
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 63 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ 
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 1 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก เชื่อมชนหมู่ที่ 4  
(ต่อจากสะพาน คสล.นางสมศรี  
ร่มโพธิ์ธารทอง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ยกระดับถนนเทิดพระเกียรติฯ  
ซอย 1 ช่วงสะพานเจ๊กหยู-คลองโพธ์ิ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ยกระดับ 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนมาตรฐาน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 ขยายผิวจราจร ถนนเทดิพระเกียรติ
สมเด็จย่าซอย 1 (บริเวณสะพาน 
ข้ามคลองป้าแจง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ขยายผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

5 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 200
ลูกบาสกเ์มตร 

169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 64 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ซอย 1 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 
  

7 ก่อสร้างเขื่อน คสล. เลยีบคลองโพธิ์
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 5 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 
  

8 ก่อสร้างเขื่อน คสล. สดุถนน
เทิดพระเกยีรตซิอย 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 7 เมตร 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 
  

9 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
ช่วง หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

10 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย  
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานท่ีออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย  

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 สถานท่ี 
ออกก าลังกาย  
1 แห่ง 

ประชาชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 65 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ประตรูะบายน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า 
เข้า-ออก พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ประตรูะบายน้ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประตรูะบายน้ า 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

สามารถยืดอายุ
การใช้งาน 
ประตรูะบายน้ า 

กองช่าง 

14 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์)  
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 66 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล 
1 ยกระดับถนนเฉลมิพระเกยีรติฯ 

เริ่มต้นจากถนนเทิดพระเกียรตฯิ 
ถึงคลองสวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ยกระดับ 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนนมาตรฐาน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 200
ลูกบาสกเ์มตร 

169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างเขื่อน คสล.บรเิวณประต ู
ระบายน้ าคลองผู้ใหญ่เทียนอ่ิน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 
  

4 ก่อสร้างเขื่อน คสล.ถนนเฉลิม 
พระเกียรติฯ (คลองดงตาล) หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 27 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 
  

5 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
ช่วง หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 

 
 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 67 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ประตรูะบายน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การระบายน้ า 
เข้า-ออก พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ประตรูะบายน้ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประตรูะบายน้ า 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

สามารถยืดอายุ
การใช้งาน 
ประตรูะบายน้ า 

กองช่าง 

9 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์)  
ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 68 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ 
1 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยฉลอม 

หมู่ที่ 7 
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 615 เมตร 

3,690,000 3,690,000 3,690,000 3,690,000 3,690,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุก ถนนซอยฉลอม  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ถนนดินขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ถนนดิน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมยกระดับ 
ถนนตาเทียมยายฮวย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมาตรฐาน 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหลท่าง
ถนนสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 250
ลูกบาศก์เมตร 

211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 ถนนสาธารณะ 
ทุกสายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 7 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างเขื่อน คสล.ถนนซอยฉลอม
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 
  

6 ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ 
ถนนเทิดพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
ช่วง หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ตามแบบ
ของ อบต.บางเตย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง 
วงจรปิด  
1 ระบบ 

ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไดร้ับ
ความปลอภยั 

กองช่าง 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 69 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
ผิวจราจร ไหล่ทาง ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ยานพาหนะ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

8 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เขื่อน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้ าล้น
เข้าท่วมพื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขื่อนทุกแห่ง 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้ าล้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ประตรูะบายน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ า 
เข้า-ออก พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ประตรูะบายน้ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประตรูะบายน้ า 
ทุกแห่งในพื้นที่ 

สามารถยืดอายุ
การใช้งาน 
ประตรูะบายน้ า 

กองช่าง 

10 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์)  
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส าหรับ 
ผู้สญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 70 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 1-7 
1 ขยายเขต/ติดตั้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซม 

ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ า 
ในพื้นที่ต าบลบางเตย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขต/ติดตั้ง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
เกี่ยวกับไฟฟ้า
สาธารณะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนสาธารณะ 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ระบบระบายน้ า และป้องกันปัญหา
น้ าท่วม ในพ้ืนท่ีต าบลบางเตย 

เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ด้านชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม  
ระบบระบายน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ า
ทุกประเภทใน
ความรับผิดชอบ 

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

3 ติดตั้ง/วางระบบ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมในพ้ืนท่ี 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทางราชการ 
เกิดประสิทธิภาพ 

ติดตั้ง/วางระบบ/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบการ
กระจายเสียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.บางเตย 
เช่น อาคารส านักงาน ที่จอดรถ 
อาคารเอนกประสงค์ฯลฯ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได ้
อย่างปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม อาคาร
ในความดูแล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารในความ
ดูแลของ อบต.
บางเตย 

เกิดประสิทธิภาพ
และมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้อาคาร 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้ สถานท่ี
ในความดูแลของ อบต.บางเตย 
รวมถึงถนนสายหลักสารรองในพื้นที่ 

เพื่อให้สภาพภมูิทัศน์  
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีมี
ความร่มรื่น สวยงาม 

โครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และปลูกต้นไม ้

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จุดที่ไดร้ับการ
ปรับปรุงมีทัศน ์

มีสภาพภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ร่มรื่นสวยงาม 

กองช่าง 

  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 71 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการ/กิจกรรม ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ตามอ านาจหน้าที่  
ตามนโยบายรัฐบาล และอื่นๆ  
เพื่อประโยชนส์าธารณะ 

เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี นโยบายรัฐบาล  
และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ด าเนินการส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี นโยบาย
รัฐบาล และอื่นๆ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 72 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท 
1 วางท่อเมนประปา ซอยเจรญิท้า 

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 1 
เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 500 เมตร 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 วางท่อเมนประปา ถนนบางเตย 
ซอย 2 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 500 เมตร 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 วางท่อเมนประปา  
ริมถนนไร่ขิง-ทรงคนอง   
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 930 เมตร 

325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

4 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 1 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 73 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 74 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 2 บ้านคอราง 
1 วางท่อเมนประปา ถนนบางเตย 

ซอย 3/1 หมู่ที่ 2 
เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 760 เมตร 

266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 วางท่อเมนประปา ถนนบางเตย 
ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 300 เมตร 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 วางท่อเมนประปา ถนนบางเตย 
ซอย 3/5 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 370 เมตร 

129,500 129,500 129,500 129,500 129,500 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

4 วางท่อเมนประปา ถนนบางเตย 
ซอย 4 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 550 เมตร 

192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 นิ้ว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 75 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 2 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

7 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 76 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง 
1 วางท่อเมนประปา เข้าซอย 

บ้านนางบังอร สุขทัศน์ หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 200 เมตร 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 3 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับก
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 77 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย 
1 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง

การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 4 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับก
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 78 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ 
1 วางท่อเมนประปา  

ถนนเทิดพระเกยีรตซิอย 1 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 500 เมตร 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 วางท่อเมนประปา เลียบคลองโพธิ์
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 500 เมตร 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

4 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 5 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับก
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 79 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล 
1 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง

การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 6 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับก
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 80 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ 
1 วางท่อเมนประปา จากคลองผีเสื้อ 

ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ เส็งเจรญิ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 730 เมตร 

255,500 255,500 255,500 255,500 255,500 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 วางท่อเมนประปา เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
การให้บริการน้า้ประปาในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

วางท่อเมนประปา
HDPE Ø 3 น้ิว 
ระยะ 1,000 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่อเมนประปา 
1 สาย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/เปลีย่น/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม หอถังประปา 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้น้้าประปามีคุณภาพ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้าง/ตดิตั้ง/
เปลี่ยน/ซ่อมบ้ารุง 
ระบบกรองน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หอถังประปาใน
พื้นที่หมู่ท่ี 7 

คุณภาพน้้าเหมาะ
ส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง 
และอุปกรณ์ประกอบร่วม 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้้าให้เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังและ
อุปกรณ์ประกอบ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ใช้งาน  
1 แห่ง 

มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับก
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 81 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

หมู่ที่ 1-7  
1 วาง/เปลี่ยน/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ท่อเมนประปา วสัดุ อุปกรณ ์
ที่เกี่ยวกับระบบประปา 
ในพื้นที่ต้าบลบางเตย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพียงพอ 
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  
เข้าถึงบริการระบบประปา 

ด้าเนินการ วาง/ 
เปลี่ยน/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม เกี่ยวกับ
ระบบประปา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา 
ในพื้นที่ต้าบล 
บางเตย 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการ/กิจกรรม  
เกี่ยวกับน้้า หรือคณุภาพน้้า  
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

เพื่อเป็นค่าด้าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม  
ที่เกี่ยวกับคุณภาพน้้า 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับน้้า 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกโครงการ/ 
กิจกรรม  
ที่ด้าเนินการ 

คุณภาพน้้า
เหมาะสมเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการ/กิจกรรม ด้านน้้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ตามอ้านาจหน้าท่ี 
ตามนโยบายรัฐบาล และอื่นๆ  
เพื่อประโยชนส์าธารณะ 

เพื่อให้เป็นไปตามอ้านาจ
หน้าท่ี นโยบายรัฐบาล  
และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านน้้าเพื่อการ 
อุปโภค-บริโภค 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ด้าเนินการส้าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป็นไปตามอ้านาจ
หน้าท่ี นโยบาย
รัฐบาล และอื่นๆ 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 82 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

4 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 83 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 ขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวาง 
ทางน้้า คลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก/เก็บ 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คลองสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกคลองหมอคง (ใช้เครื่องจักร) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 คลองหมอคง 
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

9 ขุดลอกล้ารางข้างโรงงานฟาสิโน 
(ใช้แรงงานคน) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ล้ารางข้าง
โรงงานฟาสิโน 
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

10 ขุดลอกคลองภานุ (ใช้แรงงานคน) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองภาน ุ
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

11 ขุดลอกปลายคลองโพธิ์  
(ใช้แรงงานคน) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลายคลองโพธิ์ 
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

12 ขุดลอกปลายคลองป้าแจง 
(ใช้แรงงานคน) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปลายคลอง 
ป้าแจง 
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 84 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.2) จัดหา และพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 ขุดลอกคลองดงตาล (ใช้แรงงานคน) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 คลองดงตาล 
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 ขุดลอกคลองสวนกล้วยไม ้
(ใช้แรงงานคน) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คลอง 
สวนกล้วยไม ้
1 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

15 ขุดลอกคลองยายเทียบ คลองผีเสือ้ 
คลองยายแอ๋ว (เพื่อน้าดินขึ้น)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก 
รวดเร็ว ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอก 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองในพื้นที่ 
หมู่ที่ 7 
3 แห่ง 

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

16 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศบนผิวน้้า 
ล้าคลองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
ต้าบลบางเตย 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้้าให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก
และใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

ด้าเนินการติดตั้ง
เครื่องเติมอากาศ
บนผิวน้้า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองสาธารณะ
ในพื้นที่ต้าบล 
บางเตย 

คุณภาพน้้าเหมาะ
กับการเพาะปลูก
และใช้ประจ้าวัน 

กองช่าง 

17 โครงการ/กิจกรรม ด้านแหล่งน้้า 
ตามอ้านาจหน้าที่  
ตามนโยบายรัฐบาล และอื่นๆ  
เพื่อประโยชนส์าธารณะ 

เพื่อให้เป็นไปตามอ้านาจ
หน้าท่ี นโยบายรัฐบาล  
และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านแหล่งน้้า 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ด้าเนินการส้าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป็นไปตามอ้านาจ
หน้าท่ี นโยบาย
รัฐบาล และอื่นๆ 

กองช่าง 

 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 85 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข (2.1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
2.1 แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อขับเคลื่อนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีฯ 

จ่ายเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ่ายเงินสมทบ
กองทุนฯ            
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ 
เกิดประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน 
และบรหิารจดัการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ  
ส่งต่อการรักษาพยาบาล 
ที่มีประสิทธิภาพ และทันต่อ
เหตุการณ์มากข้ึน 

ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตไดร้ับ
บริการทุกราย 

ผู้ป่วยฉุกเฉินและ
วิกฤตถูกส่งต่อ
อย่างทันท่วงที  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เพือ่เป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ด าเนินโครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้าส าเร็จ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ดา้นสุขภาพ แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลบางเตย 

เพื่อเพ่ิมพูนความรูด้้าน  การ
พัฒนาสุขภาพและ
ประสบการณ์ในการท างาน
ให้แก่ อสม. ต าบลบางเตย 

ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเรียนรู้
ประสบการณ์ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

อสม. ต.บางเตยมี
ความศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ    
ผู้มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อให้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
ได้รับการดูแลสุขภาพ 
ที่ถูกต้อง 

ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีภาวะฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ผู้มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง
ทุกคน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้
ในก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย และลดจ านวนผู้ป่วย 

ด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และควบคมุฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

จ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดจ านวนลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เมื่อมีภาวะเกิด
โรคสามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการสุขาน่าใช้ เพื่อให้มีสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ
และมาตรฐานตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ด าเนินโครงการ
สุขาน่าใช้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

สุขาท่ีถูก
สุขลักษณะ 
และได้มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารฯิ 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการตาม
พระราชด าริฯ 
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
งบประมาณ  
ตามโครงการฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อุดหนนุ
งบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนิน
โครงการฯ  
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาธารณสุขมลูฐาน 

อุดหนุน
งบประมาณ ตาม
หนังสือ 
สั่งการ 

52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 อุดหนุนฯ 
หมู่บ้านละ  
7,500 บาท 

การด าเนินงาน 
สาธารณสุข     
มูลฐานมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสนับสนุนการออกก าลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ 
ของประชาชน 

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ในชุมชนและการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชนใน
กิจกรรมนันทนาการ 

จัดกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 
และนันทนาการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม    
อย่างน้อย           
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือ
อุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และมสีุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
หรืออุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดซื้ออย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชาชนใช้เวลา
เกิดประโยชน์และ
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข (2.2) ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการพัฒนารายได้ 
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อสร้างความเข้าใจ  
และตระหนักถึงความส าคญั
ของพันธุกรรมพืชต่างๆ  
มีอยู่ในท้องถิ่น 

ด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เกิดความเข้าใจ 
และตระหนักถึง
ความส าคญัของ
พันธุกรรมพืช 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า
ต าบลบางเตย (โครงการบริหาร
จัดการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดฯ) 

เพื่อให้โครงการบริหาร
จัดการศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดฯ เป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อย 

อุดหนุน
งบประมาณ  
ตามโครงการฯ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 อุดหนนุ
งบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนิน
โครงการฯ  
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า
ต าบลบางเตย (โครงการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์) 

เพื่อป้องกันและก าจัดศตัรู 
พืชและโรคระบาดสตัว์      
ที่เกิดขึ้นระหว่างประกอบ  
กิจการทางการเกษตร 

อุดหนุน
งบประมาณ 
ตามโครงการฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุดหนุน
งบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว์      
ได้ส าเรจ็ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า
ต าบลบางเตย (โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพเกษตรกร) 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการท าเกษตร 
สามารถลดรายจา่ย เพิ่ม
รายได้จากการท าเกษตร 

อุดหนุน
งบประมาณ 
ตามโครงการฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุน
งบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการท า
การเกษตร 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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2.5 แผนงานการศึกษา  

 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า
ต าบลบางเตย (โครงการส่งเสรมิพันธ์ุ
พืชพันธุ์สัตว์พันธ์ดี) 

เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุพ์ืช 
พันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพดี 
สามารถเพิ่มผลผลติจาก  
การประกอบอาชีพเกษตร 

อุดหนุน
งบประมาณ 
ตามโครงการฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุน
งบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

สามารถเพิ่ม
ผลผลติจากการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อให้สามารถน าแนวทาง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการการ
ด าเนินชีวิตฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เกิดแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
การศึกษาฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 90 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อุดหนุนกลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนา
อาชีพต าบลบางเตย 

เพื่อส่งเสริมพฒันาทักษะ 
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรฯี
ต าบลบางเตย 

อุดหนุน
งบประมาณ 
แก่กลุ่มสตรฯี 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุดหนุน             
งบประมาณ        
ปีละ 1 ครั้ง 

สมาชิกกลุ่มสตรีฯ 
มีทักษะด้าน
อาชีพเพิ่มข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

  
2 โครงการอบรมและส่งเสรมิอาชีพ 

เพื่อคนในชุมชน 
เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพ 
และเกดิรายไดเ้พิ่ม 

จัดฝึกอบรม 
ด้านอาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดอบรม 
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

คนในชุมชนมีงาน 
มีอาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
  

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชุมชน  
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมรายได้และ
สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชุมชน
ดั้งเดิมดา้นเกษตรผสมผสาน
และวัฒนธรรม 

จุดบริการข้อมูล
ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จุดบริการข้อมูลฯ
การท่องเที่ยว 
ในพื้นที่อย่างน้อย  
1 จุด 

เกิดรายไดจ้าก
การท่องเที่ยว  
อนุรักษ์วิถีชุมชน
และวัฒนธรม 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



 

 
  
  



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 91 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข (2.3) พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7 แผนงานสาธาณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการคดัแยกขยะ เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้น 
ของปริมาณขยะ และเพื่อ
ความสะดวกในการจดัการ 

ด าเนินโครงการ 
คัดแยกขยะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นทีด่ าเนินการ 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
ปีละ 1 แห่ง 

ปริมาณขยะ 
ที่ต้องก าจัด 
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้  
และก าจดัวัชพืชบริเวณ 
สองข้างทางในพื้นที่ต าบลบางเตย 

เพื่อบ ารุงรักษาต้นไม้ สร้าง
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ร่มรื่น
สะอาด บริเวณสองข้างทาง 

ด าเนินโครงการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินการ     
อย่างน้อย             
3 เดือน/ครั้ง 

เกิดทัศนียภาพ 
ที่สวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด ในพ้ืนท่ี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อให้ อถล. มีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะและดูแล
สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  

ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัครฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
ของ อถล.  
เกิดประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการสร้างจติส านึกใน 
การรักษาสิ่งแวดล้อมและ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
ในการในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ด าเนินโครงการ
สร้างจิตส านึก 
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เห็นความส าคัญ
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 92 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน (3.1) ส่งเสริมสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการตั้งจุดตรวจ/จดุบริการ
ประชาชน 

เพื่ออ านวยความสะดวก      
ลดความสูญเสยีชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ตั้งจุดตรวจ/จดุ
บริการประชาชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ทุกครั้งท่ีมี
นโยบายหรือ
หนังสือสั่งการ 

ลดความสูญเสยี
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการถังดับเพลิงเพื่อชุมชน
ปลอดภัยห่างไกลอัคคีภัย 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน 

จัดให้มีจุดติดตั้ง  
ถังดับเพลิง 
ในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จุดติดตั้ง 
อย่างน้อย 
ชุมชนละ 1 แห่ง 

ลดความสูญเสยี
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
บุลคลากรงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พร้อมทั้งคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

เพื่อเตรียมร่างกายใหม้ีความ
พร้อมอยู่เสมอในการรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ 

จัดการทดสอบ
สมรรถภาพ
ร่างกายบุคลากร 
งานป้องกันฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทดสอบ 
สมรรถภาพ 
อย่างน้อย         
ปีละ 2 ครั้ง 

บุคลากรงาน
ป้องกันฯ สามารถ 
ปฏิบัติงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก 
เหตุสาธารณภัยในเบื้องต้น 

ให้ความช่วยเหลือ
ที่จ าเป็นเบื้องต้น
อย่างทันท่วงที 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ประสบภยั 
ได้รับความ
ช่วยเหลือทุกราย 

บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
ได้ทันท่วงท ี

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลบางเตย 

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่าง
ปลอดภัย 

จัดฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดฝึกอบรม   
อย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง 

สามารถป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ได้อย่างปลอดภัย 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 93 
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ และเพิ่มศักยภาพ อปพร. 
ต าบลบางเตย 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอันเกิดจาก 
ภัยต่างๆ 

จัดฝึกอบรม/
ฝึกอบรมทบทวน
ความรู ้

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จัดฝึกอบรม/ 
ฝึกอบรมทบทวน 
อย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง 

เกิดความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

7 โครงการเสรมิสร้างวินัยจราจร 
สู่ความปลอดภยัในการเดินทาง 

เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน และลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน 

จัดฝึกอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดฝึกอบรม   
อย่างน้อย           
ปีละ 1 ครั้ง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน 
การใช้รถใช้ถนน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

8 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ    
สาธารณภัยและการป้องกันภัย    
แก่เยาวชนและประชาชน 

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การป้องกันสาธารณภยั 
และภยัต่างๆ 

จัดฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดฝึกอบรม   
อย่างน้อย           
ปีละ 1 ครั้ง 

ลดความสูญเสยี
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เมื่อเกิดภัยและ 
สาธารณภัย 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

9 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความรู้
ทักษะในการเผชิญเหตุและ 
สร้างเครือข่ายงานป้องกันฯ 

จัดให้มีการฝึกซ้อม
แผนป้องกันฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดให้ม ี
การซ้อมแผนฯ 
อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง 

มีศักยภาพ 
และเครือข่าย 
ทีเ่ข้มแข็ง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 94 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน (3.2) สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการโรงเรยีนสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา 

จัดโครงการอบรม/
กิจกรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ
อบรม/กิจกรรม 
อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

โรงเรียนปลอดผู้
ติดยาเสพตดิ  
100% 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรมบ าบัดผู้ตดิยาเสพตดิ
ในพื้นที่ต าบลบางเตย 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูสภาพ 
ร่างกาย จิตใจ ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติดให้เขม้แข็ง 

จัดโครงการอบรม/
กิจกรรม บ าบดั 
ฟื้นฟ ู

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม  
อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

จ านวนผู้ตดิ     
ยาเสพตดิ 
ในพื้นที่ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดเสริมสร้างภมูิคุ้มกัน
ยาเสพตดิให้กับชุมชน  
และประชาชนทุกช่วงวัย 

จัดกิจกรรม/อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม/อบม  
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนเข้มแข็ง
และชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 95 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิระดับต าบล 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจของ 
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิระดับต าบล 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการ
ของศูนย์ฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการสถานประกอบการ  
และชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพตดิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน
สถานประกอบการ 
และในชุมชน 

จัดโครงการอบรม/
กิจกรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ
อบรม/กิจกรรม 
อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

สถานประกอบการ 
และชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ  

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 96 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน (3.3) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
3.5 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์        
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ       
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
การด ารงชีวิตของผูสู้งอาย ุ

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 บุคคลที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป ไดร้ับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์        
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ       
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
การด ารงชีวิตของผู้พิการ 

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ลงทะเบยีนและ
ยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยความพิการ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์         
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและ      
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการ
ด ารงชีวิตของผู้ป่วยเอดส ์

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ลงทะเบยีนและ
ยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยผู้ป่วยเอดส ์

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน 

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สมทบกองทุน     
ปีละ 1 ครั้ง 

กองทุนฯ 
ด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 97 
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีเพื่อการ
พัฒนาอาชีพต าบลบางเตยพร้อม
ศึกษาดูงาน 

เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่ม
สตรเีพื่อการพัฒนาอาชีพ 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

สมาชิกกลุ่มสตร ี
มีรู้และทักษะ 
ด้านอาชีพเพิ่มข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอาย ุ
ต าบลบางเตยพร้อมศึกษาดูงาน 

เพื่อให้เกิดสร้างเครือข่ายด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผูม้ีรายได้น้อย    
และผูไ้ร้ที่พึ่งพิง 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ด ารงชีวิตและพึ่งตนเองได้
อย่างมีศักดิ์ศร ี

ให้ความช่วยเหลือ
ตามอ านาจหน้าที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 100% 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครวั เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านสตรีและครอบครัว 

จัดอบรม/กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดอบรม/กิจกรรม 
อย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง 

สตรีและ
ครอบครัวในพ้ืนท่ี
มีศักยภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนแม่ 
ของแผ่นดิน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
กองทุนแม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

6 อุดหนุนชมรมผู้สูงอาย ุ
บางเตยสร้างสรรค ์

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
และภารกิจชมรมผูสู้งอาย ุ
บางเตยสร้างสรรค ์

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

143,700 143,700 143,700 143,700 143,700 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
ชมรมผูสู้งอายุฯ
บรรลุวัตถุประสงค ์

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

7 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชนต าบลบางเตย 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
และกิจรรมศูนย์พัฒนาฯ 
 

อุดหนุนงบประมาณ
ด าเนินการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 98 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ศาสตร์พระราชาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคลให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงมีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (4.1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภาคประชาชน 
4.1 แผนงานการศึกษา 

  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการบรหิารจดัการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรทาง
การศึกษา คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาคเีครือข่าย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จัดฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประสบการณ ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน  
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

บุคลากรและ
คณะกรรมการฯ 
มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าจัดการเรียน 
การสอน ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาของ ศพด. 

ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 งบประมาณ
สนับสนุนตาม
โครงการฯ 

การบริหาร
สถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 
ในการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน ศพด.บ้านคอราง) 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน ที่มีคณุภาพ
เหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

เด็กเล็ก มีภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสมทุกคน 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) สถานศึกษา 
ในพื้นที่ต าบลบางเตย 

เพื่อแก้ปัญหา                
การขาดสารอาหารและ       
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ตามเงื่อนไข 

เด็กนักเรยีน มี
ภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสมทุกคน 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย 
ตามโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมฯ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กอง 
การศึกษาฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 99 
 

  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวันเด็กนักเรยีน        
โรงเรียนบ้านบางเตย 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได ้
รับประทานอาหารกลางวัน  
ที่เหมาะสมถูกหลักโภชนการ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 2 ครั้ง 

เด็กนักเรยีน มี
ภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสมทุกคน 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 เงินอุดหนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบางเตย 
(กศน.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของ กศน.      
ต าบลบางเตย 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน 
กศน. ต.บางเตย 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง 

เพื่อสร้างประสบการณ์  
และส่งเสรมิพัฒนาการ 
ด้านต่างๆ ของเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม
สร้างสรรคส์ าหรับ
เด็กปฐมวัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กเล็กใน 
สังกัด ศพด. 
บ้านคอราง 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น        
(สนามเด็กเล่นสร้างปญัญา) 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย ผา่นการเล่น
และออกก าลังกาย 

จัดให้มีสถานท่ี 
หรือจัดกิจกรรม
ผ่านการเล่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สถานท่ี/กิจกรรม
อย่างน้อย  
1 แห่ง/กิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง 

เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย และด้านอ่ืนๆ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดแข่งขันกีฬา
อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้  
นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
บ้านคอราง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ี  

จัดทัศนศึกแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดทัศนศึกษา 
อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง 

เกิดการเรียนรู้ใน
ประสบการณ์และ
สถานท่ีจริง 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดบั 
ให้ได้มาตรฐาน (แผนการศึกษาฯ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม ครบ
ตามมาตรฐาน 

การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสรมิ
เด็ก เยาวชน และประชาชน  
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ปลูกจิตส านึกในเอกลักณ ์
และค่านิยมไทย (แผนการศึกษาฯ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ฯ 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม  
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสรมิ
อนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  
สืบสานศลิปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม (แผนการศึกษาฯ) 

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  
สืบสานศลิปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม  
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ตามที่ตั้งไว ้

กอง 
การศึกษาฯ 

15 โครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และสร้างสรรรค์ (แผนการศึกษาฯ) 

เพื่อให้เกิดความเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เกิดการเรียนรู ้
ที่หลากหลาย 
และสร้างสรรค ์

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการ/กิจกรรม ด้านการ
บริหารงานกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (แผนการศึกษาฯ) 

เพื่อให้งานด้านการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ  
และเกดิประโยชน์แก่ผูเ้รียน
อย่างแท้จริง 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ผู้เรยีนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การศึกษาอย่าง
แท้จริง 

กอง 
การศึกษาฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 101 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ศาสตร์พระราชาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคลให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงมีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (4.2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น      
และวันส าคัญทางศาสนา 

เพื่อสืบสานประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม
ไว้ให้คงอยู่ 

จัดโครงการ/
กิจกรรม         
ตามก าหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม    
ครบถ้วน 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมคงอยู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อตระหนักถึงความส าคญั 
ของเด็กและปลูกฝังให้เด็ก
ตระหนักถึงความส าคญั 
และรูจ้ักหน้าท่ีของตนเอง 

จัดโครงการ 
วันเด็กแห่งชาติ  
ในพื้นที ่ต.บางเตย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ 
วันเด็กแห่งชาติ 
ในพื้นที่อย่างน้อย 
1 แห่ง 

เด็กเห็น
ความส าคญัของ
ตนเองและรู้จัก
หน้าท่ีตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัย        
ต าบลบางเตย 

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพท่ีด ี
ของผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ 

จัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ และ
สันทนาการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม    
อย่างน้อย      
เดือนละ 2 ครั้ง 

ผู้สูงอายไุด้ใช้ชีวิต
เต็มศักยภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม      
ต าบลบางเตย 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
สภาวัฒนธรรม ต.บางเตย 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
สภาวัฒนธรรมฯ 
บรรลเุป้าหมาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน   
ต าบลบางเตย 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
สภาเด็กและเยาวชนฯ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ด าเนนิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการเด็กและเยาวชน 
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชน 
มีจิตอาสา และมีจิตส านึกท่ีดี
ต่อชุมชนของตนเอง 

จัดโครงการ/
กิจกรรม  
ด้านจิตอาสา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ/
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนมี
จิตอาสาต่อชุมชน
ของตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 แบบ ผ.02 หน้าที่ 102 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี (5.1) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับตามอ านาจหน้าที่ 

เพื่อสนับสนุนให้เลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ
ตามอ านาจหน้าที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง    
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 

การเลือกตั้งเป็นไป 
ด้วยควาเรยีบร้อย 
ไม่มีการร้องเรยีน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา  
วิจัยประเมินผล หรือพัฒนา 
ระบบต่างๆ 

เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจ
ต่างๆ หรือศึกษาวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ในแต่ละ
ภารกิจท่ี
ด าเนินงาน 

ทราบผลการ
ด าเนินงาน     
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการ/กิจกรรม ตามอ านาจหนา้ที่  
ตามนโยบายรัฐบาล และอื่นๆ  
เพื่อประโยชนส์าธารณะ 

เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี นโยบายรัฐบาล  
และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามอ านาจหน้าที่  
ตามนโยบายรัฐบาล 
และอื่นๆ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ด าเนินการส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี นโยบาย
รัฐบาล และอื่นๆ 

กองช่าง 
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5.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมการปลูกจติส านึก
และสร้างความตระหนักด้าน 
การป้องกันการทุจริต 

เพื่อเป็นการปลูกและ 
ปลูกจิตส านึกการ 
ต่อต้านการทุจริต 

จัดกิจกรรม/อบรม
ให้ความรู ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม/
อบรมอย่างน้อย           
ปีละ 1 ครั้ง 

มีส่วนร่วมใน 
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
ให้แก่บุคลากร ผู้น าชุมชนประชาชน
และเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลบางเตย 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายที่มี
ความส าคญัและ
จ าเป็น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีความรู้และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกระดับและ
กิจกรรมชุมชน 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสร้างความ
ร่วมมือในชุมชน 

ประชุมประชาคม/
กิจกรรมชุมชน  
ตามอ านาจหน้าที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ข้อสรุป แนวทาง
ด าเนินการทุกครั้ง
ที่ประชุม หรือมี
กิจกรรม 

เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และแกไ้ข
อย่างมีส่วนร่วม 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 โครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยในชุมขน 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยฯ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

จัดกิจกรรม/อบรม
ให้ความรู ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม/
อบรมอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

ใช้หลักการทาง
ประชาธิปไตยใน
การอยู่ร่วมกัน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 

  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม  
ที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ในพื้นที่ต าบลบางเตย 

เพื่อให้มีสภาพเหมาะสม
ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย  
และสร้างขวัญก าลังใจ 
ในการด าเนินชีวิต 

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และ
ความเหมาะสม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
อย่างเหมาะสม 

มีที่อยู่อาศัยและ
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวาง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน 

เพื่อน ามาตรการทาง 
ผังเมืองมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

อบรม/เผยแพร่  
ผังเมืองรวม/ชุมชน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ด าเนินการ     
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

เกิดการพัฒนา
อย่างมีรูปแบบ 

กองช่าง 

3 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
อ าเภอสามพราน/อ าเภอพุทธมณฑล 

ตามประมาณการของการไฟฟ้า 

เพื่อให้การด าเนินงาน 
ของการไฟฟ้าในพื้นที่  
ต าบลบางเตยเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 งบประมาณที่
ได้รับครบถ้วน 
ถูกต้อง 

การด าเนินงาน
ของการไฟฟ้า   
ในพื้นทีบ่างเตย 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ เพื่อออกหน่วยบริการในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเตยและออกหน่วย
บริการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

ออกหน่วยบริการ
อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี (5.2) การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
5.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการออกแบบ/ปรับปรุง        
ผังโครงสร้างองค์กร 

เพื่อแสดงให้เห็นสายการ
บังคับบัญชา หน้าท่ีงาน  
และความรับผดิชอบท่ีชัดเจน 

ออกแบบ/
ปรับปรุงผัง
โครงสร้างองค์กร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ออกแบบ/
ปรับปรุงผังฯ       
ให้เป็นปัจจุบัน 

เกิดความชัดเจน
และเป็น
ประโยชน์ในการ
บริหารงาน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีของ   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       
ผู้น ากลุม่องค์กรต่างๆ ของ       
อบต.บางเตย พร้อมศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ อบต.บางเตย 

จัดฝึกอบรมฯ
พร้อมศึกษา 
ดูงาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จัดฝึกอบรฯ 
พร้อมศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

เกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ 
อบต.บางเตย 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วม     
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถานท่ีกลาง) 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

อุดหนุน
งบประมาณ        
ตามอ านาจหน้าที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน
งบประมาณ       
ปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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5.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 แผนงานงบกลาง 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเกีย่วกับการพัฒนาปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน
ของ อบต.บางเตย 

เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการส ารวจ
และปรับปรุงข้อมูล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ารวจและ
ปรับปรุงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีข้อมูลด้านภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินครบถ้วน 

กอง 
คลัง 

2 โครงการเกีย่วกับการพัฒนา 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย 

เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ 
มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดอบรม/
กิจกรรม เกีย่วกับ
การจัดเก็บรายได ้

การจัดเก็บรายได้
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
คลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่ลูกจ้างท่ี
ประสบอันตรายฯ เนื่องมา 
จากการท างานให้แก่นายจ้าง 

ตามก าหนดอตัรา
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ่ายสมทบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน        
ตามหลักเกณฑ ์

ผู้ประกันตนได้รับ
สิทธ์ิครบถ้วน 

กองคลัง 

2 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ได้รับการรักษา 
พยาบาล และมีการทดแทน
รายได้อย่างต่อเนื่อง 

ตามอัตราทีก่องทุน
ประกันสังคม
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ่ายสมทบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน        
ตามหลักเกณฑ ์

ผู้ประกันตนได้รับ
สิทธ์ิครบถ้วน 

กองคลัง 

3 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เพื่อเป็นเงินตอบแทนที่
ลูกจ้างประจ าจะได้จาก 
ราชการเมื่อเกษียณอาย ุ

จ่ายเงินบ าเหน็จ
ลกูจ้างฯ ตาม
หลักเกณฑ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้มีสิทธิไดร้ับ
บ าเหน็จฯ ได้รับ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ลูกจ้างประจ ามี
คุณภาพชีวิตที่ดี
หลังเกษียณ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 สมทบกองทุนกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อเป็นหลักประกันใน 
การจ่ายสิทธิประโยชน์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้น
หรือออกจากราชการและมี
สิทธ์ิไดร้ับเงินบ าเหนจ็ฯ 

สมทบตาม พรบ.
และระเบียบ กท.
ว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญฯ 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการฯ        
ปีละ 1 ครั้ง 

กองทุนมีสภาพ
คล่องในการ
บริหารกองทุน
บ าเหน็จบ านาญฯ 

กองคลัง 

5 เงินส ารองจ่ายกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
หรือฉุกเฉินตามอ านาจหน้าท่ี 

เพื่อน าไปเป็นทุนส าหรับจา่ย
ในกรณีที่มีความจ าเป็น      
และเร่งด่วน 

ด าเนินการใช้จ่าย
ตามความจ าเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนใน
เบื้องต้นได้ทันที 

ป้องกันหรือแก้ไข
สถานการณ์ได้
ทันท่วงที 

ทุก 
ส านัก/กอง 

6 สนับสนุนการศึกษาคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน
ของ อบต.บางเตย 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ                   
และเกดิประสิทธิภาพ            
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

สนับสนุน
ทุนการศึกษา   
ตามหลักเกณฑ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนบุคลากร  
ที่มีสิทธิ์ไดร้ับ     
ตามหลักเกณฑ ์

ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ
เพิ่มเตมิ 

ทุก 
ส านัก/กอง 

 



แบบ ผ. 01/1

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1 บ้านคลองสามบาท (หมู่ท่ี 1) 32        60,787,500      32        60,787,500      32        60,787,500      32        60,787,500      32        60,787,500      160      303,937,500        

2 บ้านคอราง (หมู่ท่ี 2) 50        115,525,800    50        115,525,800    50        115,525,800    50        115,525,800    50        115,525,800    250      577,629,000        

3 บ้านคลองหลวง (หมู่ท่ี 3) 20        73,020,000      20        73,020,000      20        73,020,000      20        73,020,000      20        73,020,000      100      365,100,000        

4 บ้านบางเตย (หมู่ท่ี 4) 15        18,555,000      15        18,555,000      15        18,555,000      15        18,555,000      15        18,555,000      75       92,775,000          

5 บ้านคลองโพธ์ิ (หมู่ท่ี 5) 19        18,213,000      19        18,213,000      19        18,213,000      19        18,213,000      19        18,213,000      95       91,065,000          

6 บ้านคลองดงตาล (หมู่ท่ี 6) 15        6,459,000       15        6,459,000       15        6,459,000       15        6,459,000       15        6,459,000       75       32,295,000          

7 บ้านคลองผีเส้ือ (หมู่ท่ี 7) 13        13,756,500      13        13,756,500      13        13,756,500      13        13,756,500      13        13,756,500      65       68,782,500          

164     306,316,800   164     306,316,800   164     306,316,800   164     306,316,800   164     306,316,800   820   1,531,584,000 รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1

รวม 5 ปี

งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณงบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

หน้าท่ี 108

ปี พ.ศ. 2570

งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม



 

 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 109 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญรองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดินริมตลิ่ง 
ถนนบางเตยซอย 7  
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้้าล้นเข้า
ท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้้าล้น 

จังหวัด 
งบ พรก. 

เงินกู้ 
2 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลทฯ์ 

ถนนบางเตยซอย 3 หมู่ที่ 2 
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ถนนแอสฟัลท์ฯ 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

แผน อบจ. 
61-65 

เพิ่มเตมิ ฉ.7 
3 ก่อสร้างเขื่อน คสล. 

เลียบคลองคุต ถนนบางเตยซอย 6  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และป้องกันน้้าล้นเข้า
ท่วมพื้นท่ี 

เขื่อน คสล. ขนาด 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 1,230 เมตร 

12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 เขื่อน คสล. 
1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาดิน
พังทลาย และ
ปัญหาน้้าล้น 

แผน อบจ. 
61-65 

เพิ่มเตมิ ฉ.7 
4 ยกระดับถนนเทิดพระเกียรต ิ

สมเด็จย่าตลอดระยะทาง 
ตั้งแต่หมู่ที่ 3-7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน 

ยกระดับ 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,950 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

21,240,000 21,240,000 21,240,000 21,240,000 21,240,000 ผิวจราจร 
ได้มาตรฐาน  
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

แผน อบจ. 
61-65 

เปลี่ยนแปลง 
2/2562 

 
 



 

 แบบ ผ.03 หน้าที่ 110 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง 16,000 - - 16,000 - 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง - 9,000 - 9,000 - 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,800 - 2,800 - - 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้บานเลื่อน 2 หลัง - 7,000 - - 7,000 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 ตัว - - - 94,000 - 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

 
  



 

 แบบ ผ.03 หน้าที่ 111 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง 16,000 - - 16,000 - 

กอง 
คลัง 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง - 9,000 - 9,000 - 

กอง 
คลัง 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,800 - 2,800 - - 

กอง 
คลัง 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้บานเลื่อน 2 หลัง - 7,000 - - 7,000 

กอง 
คลัง 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 ตัว - - - 94,000 - 

กอง 
คลัง 

 
  



 

 แบบ ผ.03 หน้าที่ 112 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง 16,000 - - 16,000 - 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง - 9,000 - 9,000 - 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,800 - 2,800 - - 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้บานเลื่อน 2 หลัง - 7,000 - - 7,000 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 ตัว - - - 94,000 - 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
  



 

 แบบ ผ.03 หน้าที่ 113 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานการศึกษา 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง 16,000 - - 16,000 - 

กอง 
การศึกษา 

2 แผนงานการศึกษา 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง - 9,000 - 9,000 - 

กอง 
การศึกษา 

3 แผนงานการศึกษา 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,800 - 2,800 - - 

กอง 
การศึกษา 

4 แผนงานการศึกษา 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้บานเลื่อน 2 หลัง - 7,000 - - 7,000 

กอง 
การศึกษา 

5 แผนงานการศึกษา 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 ตัว - - - 94,000 - 

กอง 
การศึกษา 

 



 

  



 

 แบบ ผ.03 หน้าที่ 114 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง 16,000 - - 16,000 - 

กอง 
สาธารณสุข 

2 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง - 9,000 - 9,000 - 

กอง 
สาธารณสุข 

3 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,800 - 2,800 - - 

กอง 
สาธารณสุข 

4 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้บานเลื่อน 2 หลัง - 7,000 - - 7,000 

กอง 
สาธารณสุข 

5 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 ตัว - - - 94,000 - 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง 16,000 - - 16,000 - 

 
กองช่าง 

2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง - 9,000 - 9,000 - 

 
กองช่าง 

3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง 2,800 - 2,800 - - 

 
กองช่าง 

4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้บานเลื่อน 2 หลัง - 7,000 - - 7,000 

 
กองช่าง 

5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 ตัว - - - 94,000 - 

 
กองช่าง 

 



ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28, 29 ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) 
ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย     
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
ตาราง : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์  (65  คะแนน)  ประกอบด้วย 
     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10  
     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10  
     (4) วิสัยทัศน์ 5  
     (5) กลยุทธ์ 5  
     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5  
     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5  
     (8) แผนงาน 5  
     (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  
     (10) ผลผลิต/โครงการ 5  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบ ตามแนวทางการพิจารณา         
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบที่ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามตาราง  ดังนี้ 
 

ตาราง : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด้วย 
     (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  
     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  
     (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้              
          ถูกต้อง 

5  

     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5  
     (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

5  

     (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5  
     (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5  
     (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

     (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  
     (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  
     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
           จะได้รับ 

5  

     (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  
รวมคะแนน 100  

 

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  

 
         /3. สรุปผลการพัฒนา ... 



หน้าที่ 118 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   
  ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล           
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง          
(Self-assessment Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ตาราง : การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ 
(จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏในแผนฯ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสขุ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี   

รวม   
 
 

ตารางที่ 2  ตาราง : การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
(เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริงในแต่ละปี จ าแนกตามแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที ่
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบ 
ประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต และการ
สาธารณสุข 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านความปลอดภัยและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการที่ด ี

    

รวม     
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  จากการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน การเพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง      การ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
รวมทั้งการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบตามมาใน
อนาคต 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ควรมีการก าหนดผังเมืองรวมของชุมชน หรือก าหนดโซนพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรหรือพ้ืนที่
ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ในชุมชนให้ชัดเจน 
รวมทั้งควรมีการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งระบบการระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติ และมีระบบการบริหารการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นต้น 
  
 

 
 
 


