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ของ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางเตย 

 

 

       

 (พ.ศ. 2561-2565) 
 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 

งานนโยบายและแผน 
 



ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด  มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหารและ    
การบริการอย่างสูงสุด  และมีประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน  จะต้อง
อาศัยปัจจัยเกื้อกูลหลายด้าน  เช่น  ระบบการบริหารงานบุคคล  วัสดุอุปกรณ์และเงินงบประมาณปัจจัยที่
ส าคัญเบื้องต้นคือ  การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการวางแผนเป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกที่
จ าเป็นต่อการบริหารงาน  สามารถก าหนดทิศทางด าเนินงานล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะปรากฏออกมา
ในลักษณะรูปเอกสารที่ศึกษาได้ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานโดยยึดแผนเป็นหลัก
ในทุกระดับท้ังในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  ระดับท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยค านึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านคาวามมั่นคง ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจาก
ส่วนราชการ รวมถึงการปรับใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ผังเมืองรวมแผนหมู่บ้าน 
และสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  และใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและท้องถิ่นโดยส่วนรวมต่อไป 
 
 
 
 
             พฤษภาคม 2562 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
             ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

          
 



 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  ประวัติความเป็นมา “ต าบลบางเตย” นั้น ที่เรียกว่าบางเตยสืบเนื่องมาจากในสมัยก่อน
การสัญจรไป-มาการขนส่งสินค้าใช้เรือเป็นยานพาหนะ การแบ่งเขตพ้ืนที่ก็ใช้แม่น้ า คู คลอง หรือล ากระโดง     
เป็นแนวเขต และริมสองฝั่งแม่น้ าบริเวณต าบลบางเตยก็มีต้นเตยหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า ต้นหนามเตย ขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่น ชาวบ้านในละแวกนี้ได้ค้นพบว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายนานัปประการ  ที่ขึ้นชื่อและ
สามารถน ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ หมอนเตย ส าหรับหนุนศีระษะ เสื่อเตย ส าหรับปูนอนหรือ
นั่งเล่น รวมถึงการสานปลาตะเพียนส าหรับเป็นของเล่นหรือของประดับได้ 
  อีกท้ังสมัยก่อนคนไทยนิยมกินหมากกินพลู หมากของต าบลบางเตย ถือว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อ
เนื่องจากต้นหมากี่ปลูกบริเวณต าบลบางเตยจะให้รสฝาด เมื่อน ามาผสมกับใบพลูจะได้รสชาติที่ถูกปากคน
ไทยสมัยก่อนที่นิยมกินหมากเป็นอย่างยิ่ง หมากจึงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของต าบลบางเตย 
  ที่ตั้ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตั้งอยู่เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ถนนบางเตย-    
ไร่ขิง ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โฉนดที่ดินเลขที่ 37170 เลขที่ดิน 319 ระวาง UTM 
หมายเลขระวาง 5036 I 3822 หน้าส ารวจ 934 ต าบลบางเตย ที่ตั้งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา    
พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ N 13 องศาเหนือ 43 ลิปดา 29.3 ฟิลิปดา และที่ E 100 องศาตะวันออก 16 ลิปดา 
45.1 ฟิลิปดา มีเนื้อที่ทั้งต าบล 10.725 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,703.12 ไร่ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
  ทิศใต้  ติดต่อกัยเทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลบางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสามพรานประมาณ 16 กิโลเมตร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 9/99 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 
73210 โทรศัพท์ 0-3439-3427 โทรสาร 0-3428-8405 facebook : อบต.บางเตย อ.สามพราน                       
เว็บไซด์ :  www.bangtoei-sao.go.th    e-mail : bangtoei@outlook.co.th    
 

1.2 ลักษะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลบางเตยเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน มีคลอง
สาธารณะและคลองขุดเองลักษณะเป็นคลองซอยคล้ายคลองชลประทาน มีน้ าใช้ตลอดปี 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน  
  ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
 

ดดด            /1.4 ลักษณะ ... 
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หน้าที่ 2 
1.4 ลักษณะของดิน 
  พ้ืนดินเป็นดินเหนียวตกตะกอนที่มีองค์ประกอบของดินอยู่ในกลุ่มดินที่ 8 และ 8/2 ซึ่ง
ประกอบด้วยดินชุดบางเลนที่ตกตะกอนทับถมผิวดิน ดินชุดบางกอกและดินชุดธนบุรี มีความอุดมสมบูรณ์
สูงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชสวนและไม้ผลต่างๆ ได้แก่ ส้มโอ หมาก มะม่วง มะพร้าวน้ าหอม    
สวนกล้วยไม้ เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่สวนจะอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3-7 ต.บางเตย พ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2 บางส่วนเป็นพ้ืนที่นา
ข้าว นาผักกะเฉด และเลี้ยงปลาน้ าจืดบางส่วน 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

ล าดับ 
ที ่

แม่น้ า/ล าคลอง หมู่ที่ 
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

พื้นที่ 
(ตารางเมตร) 

1 แม่น้ าท่าจีน (นครชัยศรี) 1 – 7 100 4,000 400,000 
2 คลองสามบาท 1 8.00 3,500 28,000 
3 คลองหมอคง 1 8.00 1,500 12,000 
4 คลองล าประโดง 1 8.00 400 3,200 
5 คลองสูนโปร่ง 1 5.00 560 2,800 
6 คลองบางเตย 2 8.00 3,700 29,600 
7 คลองคุต 2 7.00 1,600 11,200 
8 คลองยายแคน 2    
9 คลองแพรกบัว (แยกร้านส้มแก้ว) 2    
10 คลอง 5/6 (หน้าหมู่บ้านเสนา) 2    
11 คลองผู้ใหญ่ตี๋ (แถวฟาสชิโน) 2    
12 คลองหลวง 3 7.00 860 6,020 
13 คลองประดับ 3 6.00 500 3,000 
14 คลองครูเมธ 3 - - - 
15 คลองเทิดพระเกียรติ ซอย 2 3 - - - 
16 คลอง อบต.ใช้ 3    
17 คลองราษฎร์สามัคคี 4 - - - 
18 คลองใหญ่ 4 - - - 
19 คลองยายจู๋ 4 8.00 1,200 9,600 
20  คลองภานุ 4    
21 คลองสมศรี 4    
22 คลองประเสริฐ 4    
23 คลองต้นจิก (เขตเชื่อม ม.4 – ม.5 บ่อกุ้ง) 4, 5    

        

            /24 คลองโพธิ์ ... 



 

 

หน้าที่ 3 
 
 

ล าดับ 
ที ่

แม่น้ า/ล าคลอง หมู่ที่ กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

พื้นที่ 
(ตารางเมตร) 

24 คลองโพธิ์ 5 8.00 1,400 11,200 
25 คลองเจ๊กหยู 5 - - - 
26 คลองป้าแจง 5 - - - 
27 คลองยายหนู 5 - - - 
28 คลองยายใบ 5 - - - 
29 ล าประโดงใบเตย (ใกล้รีสอร์ทติดกับสมาน) 5    
30 คลองตงตาล 6 8.00 850 6,800 
31 คลองบ้านสวน 6    
32 คลองร่วมใจพัฒนา 6    
33 คลองผู้ใหญ่เทียนอิ่น 6    
34 คลองสวนกล้วยไม้ 6    
35 คลองก๋งเลี้ยง 6    
36 คลองยายเทียบ 7 - - - 
37 คลองยายแอ๋ว 7 - - - 
38 คลองผีเสื้อ 7 8.00 1,700 13,600 

 

 

- สถานีสูบน้ า ส านักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน จ านวน 2 แห่ง 
  1) สถานีสูบน้ าประตูระบายน้ าคลองสามบาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) สถานีสูบน้ าการสอบเทียบอาคารท่อระบาย (ทรบ.) บางเตย ส านักชลประทานที่ 11 
 

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
  -  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
                /2. ด้านการเมือง ... 

  



 

 

หน้าที่ 4 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
  จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสภาต าบลบางเตยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย      
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 
2539 ปัจจุบันได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 องค์การ
บริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย เต็มพื้นที่ท้ัง 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที/่บ้าน ไร ่ ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท 1,496.38 2,394,208 2.394 
หมู่ที่ 2 บ้านคอราง 1,457.45 2,331,920 2.331 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง 702.04 1,123,264 1.123 
หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย 762.15 1,219,440 1.219 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ 796.35 1,274,160 1.274 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล 826.24 1,321,984 1.321 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ 663.21 1,061,136 1.061 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

/2.2 การเลือกตั้ง ... 



 

 

หน้าที่ 5 
2.2 การเลือกตั้ง 
- คณะผู้บริหาร 
  1. นายวิทยา  ชิวค้า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 2. นายสุรพัต  การะเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 3. นายสมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

- ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ประกอบด้วย 
 1. นายเปลี่ยน  ปิ่นบัวทอง 
 2. นายสุรชัย  ทับทิมจรูญ 
 3. นายมนตรี  การะเวก 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
  1. นายกฤษดา  สุขสมัย  ก านันต าบลบางเตย 
  2. นายนราศักดิ์  จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
  3. นายณรงค์  ปิ่นบัวทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
  4. นายอภิชาติ  สุขสมัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
  5. นายอ านาจ  ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
  6. นายพิมล  สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
  7. นายณรงค์ฤทธิ์ โถค้า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
  1. นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง  ประธานสภา อบต.บางเตย 
  2. นายพลูผล  แซ่ซี   รองประธานสภา อบต.บางเตย 
  3. นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท  เลขานุการสภา อบต.บางเตย 
  4. นายบุญมี  น้อยประชา  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 

 5. นายเสรี  ปิ่นบัวทอง  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 
 6. นายวิม  เปรมปรีดิ์  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 
 7. นายสุรวุฒ ิ เกติพันธ์   สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 3 
 8. นายอรรถพล  พลชัย   สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 
 9. นายสมศักดิ์  สร้อยทอง  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 
 10. นายนิคม  เจริญลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 5 
 11. นายอุทัย  แย้มประชา  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 
 12. นายฉลอง  จันทราภาษ  สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 
 13. นางสาววารุณี แซ่บู๊   สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 7 
 

/3. ประชากร ... 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท 2,374 1,521 1,850 3,371 
หมู่ที่ 2 บ้านคอราง 1,852 1,211 1,261 2,472 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง 63 85 101 186 
หมู่ที่ 4  บ้านบางเตย 57 57 67 124 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ 69 98 112 210 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล 75 86 107 193 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ 76 81 95 176 

รวม 4,566 3,139 3,593 6,732 
   

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด – 10 ปี 436 425 861 
   11 ปี – 20 ปี 303 303 606 
   21 ปี – 30 ปี 419 423 842 
   31 ปี – 40 ปี 602 759 1,361 
   41 ปี – 50 ปี 598 583 1,181 
   51 ปี – 60 ปี 375 517 892 
   61 ปี – 70 ปี 227 311 538 
   71 ปี – 80 ปี 120 178 298 
   81 ปี – 90 ปี 51 83 134 
   91 ปี – 100 ปี 8 11 19 
มากกว่า 100 ปี 0 0 0 

รวม 3,139 3,593 6,732 
 
แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร ์อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมษายน 2562 

 
 
 
 
 

/4. สภาพทาง ... 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1  แห่ง 
  -  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน  1  แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย   จ านวน 1  แห่ง 
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  4  แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.บางเตย)   จ านวน  1  แห่ง 
  -  ร้านขายยา        จ านวน  1  แห่ง 
  - ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ)     จ านวน 1  คัน 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

4.3 อาชญากรรม 
  - จุดตรวจเจ้าหน้าที่ต ารวจ (อบต.ทรงคนอง)   จ านวน  1  แห่ง 
  -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบลบางเตย จ านวน  1  แห่ง 
  -  ทีมกู้ภัย (OTOS)      จ านวน  10 คน 
  -  เครือข่ายอาสาวารี      จ านวน 5  คน 
 

4.4 ยาเสพติด 
  - ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล   จ านวน 1  แห่ง 
 

4.5 สังคมสงเคราะห์ 
  - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบางเตย 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
- ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน 3 สาย ได้แก่ 
  1) ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 
  2) ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
  3) ถนนสายไร่ขิง – บางเตย – ทรงคะนอง 

 
 
 
 
 

/- ถนนที่อยู่ ...  
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- ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จ านวน 41 สาย ดังนี้ 

ที่ ชื่อถนน หมู่ที ่
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

ลักษณะ 
ผิวจราจร 

ท่อ 
ระบายน้ า 

เสาไฟฟ้า 
(ต้น) 

1 ถนนบางเตย ซอย 1 1 5.00 750 คสล. 250 4 
2 ถนนบางเตย ซอย 2 1 6.00 1,947 คสล./AC - 42 
3 ถนนบางเตย ซอย 2/1 1      
4 ถนนเลียบคลองสามบาท 1 - - หินคลุก - - 
5 ถนนเลียบคลองสามบาท (ศาลตาขุน) 1      
6 ถนนเลียบคลองสามบาท (ถนอม) 1      
7 ถนนเลียบคลองสามบาท (เบสพลาสติก) 1      
8 ถนนเลียบคลองหมอคง 1 ≈5.00 1,400 คสล. - - 
9 ถนนเลียบคลองหมอคง แยก 1 1      
10 ถนนศาลาแดง (หน้า อบต.) 1      
11 ถนนเจริญท า 1 5.00 940 คสล. 700 17 
12 ถนนเจริญท า (แยก 1)       
13 ถนนบ้านนายเชี่ยว 1      
14 ถนนบางเตย ซอย 3 2 ≈5.00 1,260 AC - 37 
15 ถนนบางเตย ซอย 3/1 2      
16 ถนนบางเตย ซอย 3/1 แยก 1 2      
17 ถนนบางเตย ซอย 3/1 แยก 2 2      
18 ถนนบางเตย ซอย 3/2 (ขจรบุญ) 2      
19 ถนนบางเตย ซอย 4 2 5.00 1,205 AC - 20 
20 ถนนบางเตย ซอย 5 2 5.00 1,522 AC 165 39 
21 ถนนบางเตย ซอย 6 2 4.00 1,670 AC - 19 
22 ถนนบางเตย ซอย 7 2 4.00 1,540 คสล./AC - 8 
23 ถนนบางเตย ซอย 8 2 4.00 700 คสล./หินคลุก - - 
24 ถนนสาคร – สุดท้ายอุทิศ 2 4.00 168 AC - - 
25 ถ.บางเตยซอย 3/5 2 4.00 366 AC - 7 
26 ถนนเลียบคลองบางเตย 2 4.00 250 คสล. - - 
27 ถนนร่วมอุทิศ 2 5.60 219 คสล. - - 
28 ถนนบางเตย ซอย 5/6 2 5.00 450 คสล. - - 
29 ถนนทางเกวียน 2 5.00 91 คสล. - - 
30 ถนนเลียบคลองยายแคน 2      

              /30 ถนนเลียบคลอง ...  
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ที่ ชื่อถนน หมู่ที ่
กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

ลักษณะ 
ผิวจราจร 

ท่อ 
ระบายน้ า 

เสาไฟฟ้า 
(ต้น) 

31 ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 3-7 6.00 4,680 AC - - 
32 ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 1 5 4.00 920 หินคลุก ร่องน้ า - 
33 ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 2 3,4 5.00 570 คสล. - - 
34 ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 3 3 3.00 450 หินคลุก - - 
35 ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 4 (บ้าน ผญ.) 4 5.00 120 หินคลุก - - 
36 ถ.เทิดพระเกียรติ ซอย 5 (ถ.ดินใหม่) 3      
37 ถนนเลียบคลองโพธิ์ 5 3.00 1,000 AC - - 
38 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 5.00 740 AC - - 
39 ซอยฉลอม 7 4.00 560 หินคลุก - - 
40 ทางเข้าสภาต าบลเก่า 7 5.00 280 คสล. - 7 
41 ซอยตาเทียมยายฮวย 7      

 

5.2 ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่มีจ านวน 703 จุด ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท จ านวน 206  จุด 
  หมู่ที่ 2 บ้านคอราง  จ านวน 452  จุด 
  หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์  จ านวน     8  จุด 
  หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล  จ านวน  23  จุด 
  หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ  จ านวน  14  จุด 
5.3 การประปา 
ที่ สถานที่ตั้ง หมู่ที ่ ความจุ (ลบ.ม.) เครื่องสูบน้ า (แรงม้า) กระแสไฟฟา้(เฟส) 

1 หอถังที่ท าการ อบต.บางเตย 1 17 10 3 
2 หอถังคลองสามบาท 1 30 10 3 
3 หอถังซอยเจริญท า 1 30 10 3 
4 หอถังสาคร – สุดท้ายอุทิศ 2 17 10 3 
5 หอถังปั้มบางจาก 2 30 5 2 
6 หอถังบ้านตาจันทร์ 2 30 10 3 
7 หอถังร้านส้มแก้ว 2 17 10 3 
8 หอถังโรงเรียนบ้านบางเตย 2 17 10 3 
9 หอถังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเตย 2 45 15 3 
10 หอถังบ้านนางประดับ 3 30 5 2 
11 หอถังคลองโพธิ์ 5 30 10 3 
12 หอถังทางเข้าสภาต าบลเก่า 7 30 10 3 
            /5.4 โทรศัพท์ ... 
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5.4 โทรศัพท์ 
  1) ชุมสายโทรศัพท์    บริษัท ท.ี โอ. ที. จ ากัด (มหาชน) 
  2) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 ตู้  บริษัท ท.ี โอ. ที. จ ากัด (มหาชน) 
  3) เสาสัญญาณโทรศัพท์ 2 แห่ง  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด 
  4) เสาสัญญาณโทรศัพท์ 2 แห่ง  บริษัททรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล  
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  1) เรือท้องแบนไฟเบอร์   จ านวน  6  ล า 
  2) เรือสแตนเลน    จ านวน  1  ล า 
  3) รถดับเพลิงโฟมและเคมี  จ านวน  1  คัน 
  4) รถบรรทุกน้ าขนาด 10,000 ลิตร จ านวน  1  คัน 
  5) รถบรรทุกน้ าขนาด  6,000 ลิตร  จ านวน  2  คัน 
  6) รถยนต์นั่ง    จ านวน  5  คัน 
  7) รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)  จ านวน  1  คัน 
  8) รถเครน 4 ล้อ    จ านวน  1  คัน 
  9) รถบรรทุกขยะ    จ านวน  3  คัน 
  10) รถกู้ชีพฉุกเฉิน   จ านวน  1  คัน 
  11) เครื่องสูบน้ าชนิดหาบหาม  จ านวน  1  ตัว 
  12) เลื่อยโซ่ยนต์    จ านวน  1  ตัว 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
  1) ท านา  2) ท าสวนส้มโอ  3) ท าสวนกล้วยไม้  
 

6.2 การประมง มีการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  1) หมู่ที่ 1 38 ไร่  2) หมู่ที่ 2 16 ไร่  3) หมู่ที่ 3 15 ไร่ 
  4) หมู่ที่ 5 8 ไร่  5) หมู่ที่ 6 7 ไร่ 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
  -  หมู่ที่ 1 เลี้ยงไก่ 200 ตัว เลี้ยงเป็ด 300 ตัว   
 

6.4 การบริการ 
  1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลบางเตย จ านวน     1  แห่ง 
  2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลบางเตย จ านวน     1  แห่ง 
  3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน    90  คน 
  4) ชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์   จ านวน   345  คน 
     

          /5) ศูนย์พัฒนา ... 
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  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จ านวน      1  แห่ง 
  6) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล  จ านวน      1  แห่ง 
  7) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบางเตย  จ านวน     1  แห่ง 
  8) กองทุนแม่ของแผ่นดิน (หมู่ที่ 2)    จ านวน  114  ครัวเรือน 
  9) กองทุนสวัสดิการชุมชน    จ านวน  201  คน 
  10) สภาวัฒนธรรมต าบลบางเตย    จ านวน      1  แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 
  -  แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตร “เกาะลัดอีแท่น” 
6.6 อุตสาหกรรม 
  1) โชว์รูมรถยนต์      จ านวน     4  แห่ง 
  2) รา้นซ่อมรถ อะไหล่รถ     จ านวน   14  แห่ง 
  3) ร้านอาหาร      จ านวน    7  แห่ง 
  4) สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส    จ านวน    6  แห่ง 
  5) ร้านค้าไม้แปรรูป     จ านวน    3  แห่ง 
  6) โรงงานอุตสาหกรรม     จ านวน   29  แห่ง 
  7) ร้านล้างอัดฉีด      จ านวน    3  แห่ง 
  8) ห้องเช่า      จ านวน   52  แห่ง 
  9) โกดังเก็บของ      จ านวน   12  แห่ง 
  10) ห้างสรรพสินค้า     จ านวน    3  แห่ง 
  11) ร้าค้าเบ็ดเตล็ด     จ านวน   50  แห่ง 
  12) อ่ืนๆ      จ านวน   19 แห่ง 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1) กลุ่มสตรีเพ่ือการพัฒนาอาชีพต าบลบางเตย  จ านวน    85  คน 
  2) กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน 5 กลุ่ม   จ านวน  271  คน 
  3) กลุ่มผู้ผลิตส้มโอ     จ านวน    70  คน 
  4) กลุ่มผู้ผลิตข้าว     จ านวน  229  คน 
  5) กลุ่มผู้ผลิตผักกะเฉด     จ านวน    20  คน 
6.8 แรงงาน 
  -  ไม่มีข้อมูล - 
 
 
         /7. เศรษฐกิจพอเพียง ... 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) LSEP 
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมู่ที่ /หมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านคลองสามบาท 1,496.38 2,374 1,521 1,850 3,371 
2 บ้านคอราง 1,457.45 1,852 1,211 1,261 2,472 
3 บ้านคลองหลวง 702.04 63 85 101 186 
4 บ้านบางเตย 762.15 57 57 67 124 
5 บ้านคลองโพธิ์ 796.35 69 98 112 210 
6  บ้านคลองดงตาล 826.24 75 86 107 193 
7 บ้านคลองผีเสื้อ 663.21 76 81 95 176 

รวม 6,703.82 4,566 3,139 3,593 6,732 
 

 
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ /หมู่บ้าน 
แม่น้ า คลอง 

จ านวน เพียงพอ 
ไม่ 

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ 
ทั่วถึง 

จ านวน เพียงพอ 
ไม่ 

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ 
ทั่วถึง 

1 บ้านคลองสามบาท 1 /  /  4 /  /  
2 บ้านคอราง 1 /  /  6 /  /  
3 บ้านคลองหลวง 1 /  /  5 /  /  
4 บ้านบางเตย 1 /  /  7 /  /  
5 บ้านคลองโพธิ์ 1 /  /  7 /  /  
6  บ้านคลองดงตาล 1 /  /  6 /  /  
7 บ้านคลองผีเสื้อ 1 /  /  3 /  /  

 
 

 
 
 

/7.3 ข้อมูล ... 
  



 

 

หน้าที่ 13 
7.3 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการเกษตร ครัวเรือน ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขาย 
(บาท/ไร่) 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท 

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

 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค 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 บ้านคลองสามบาท /  /  /  /  /  /  
2 บ้านคอราง /  /  /  /  /  /  
3 บ้านคลองหลวง /  /  / - - - - - - - 
4 บ้านบางเตย /  /  / - - - - - - - 
5 บ้านคลองโพธิ์ /  /  / - - - - - - - 
6  บ้านคลองดงตาล /  /  / - - - - - - - 
7 บ้านคลองผีเสื้อ /  /  / - - - - - - - 

   /8. ศาสนา ... 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
  - ศาลเจ้า (หมู่ที่ 2)     จ านวน    1  แห่ง 
  -  ไม่มีวัดในพ้ืนที่ - 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  1) ประเพณีวันสงกรานตร์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
  2) ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
  3) งานวันแม่แห่งชาติ 
  4) งานวันพ่อแห่งชาติ 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  1) นายเคลื่อน  คุมพล  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน มัคทายก 
  2) นายมะปรางค์  เลี้ยงรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน มัคทายก 
  3) นายเสาะ  การะเกตุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน แพทย์แผนไทย 
  4) นางประไพ  บุญสุขโข ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน แพทย์แผนไทย 
  5) นายเปลี่ยน  ปิ่นบัวทอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การอนุรักษ์กลองยาว 
  6)  นางฮุ้น  การะเกตุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การท าขนมไทย 
  7) นางปทุม   คุณาวิวัฒน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน งานจักสาน (เสื่อเตย) 
  8) นายวิรัช  พลชัย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
  9) นายนาม  ชุมรักษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ความเชื่อโหราศาสตร์ 
8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  1) กล้วยหอม ส้มโอ ฝรั่ง มะพร้าว ขนุน (ผลไม้ตามฤดูกาล) 
  2) กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยน้ าว้าอบกรอบ เผือกอบกรอบ 
  3) ผลไม้แช่อิ่ม และแปรรูปตามฤดูกาล 
  4) ไข่เค็มจงรัก 
  5) ผลิตภัณฑ์จากต้นเตย เช่น หมอน เสื่อ  
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า  - แม่น้ าท่าจีน 
9.2 ป่าไม้ - ไม่มีป่าไม้ - 
9.3 ภูเขา - ไม่มีภูเขา - 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  - น้ าในแม่น้ ามีปริมาณเพียงพอ  
  -  ช่วงฤดูแล้งแม่น้ ามีผักตบชวาในปริมาณมากเกิดปัญหาการระบายน้ า และการสัญจรทางน้ า 
  -  มีปัญหาน้ าทะเลหนุนในช่วงฤดูแล้ง 

/ส่วนที่ 2 ... 



ส่วนที่ 2 ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทสพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางการพัฒนา 
1. ด้านความมั่นคง (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง            
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุตธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ        
ภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ีวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน           
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

                        /3. ด้านการพัฒนา ...  
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางการพัฒนา 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความ 
เสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 

(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัยพากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการทุกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การ่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและระบบ
บริการจัดการ
ภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพันาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
 ประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่เน้นการเกษตรกรรมมาสู่
การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่ 
 -  มีความคิดสร้างสรรค์ 
 -  มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในระดับสูง 
 -  มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
 -  มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
 -  สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ของประชากร 
          /โดยมีเป้าหมาย ... 
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โดยมีเป้าหมาย 5 กลุ่ม ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้ ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์ 
 3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ ที่มีมูลค่าสูง 
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
 2. คนไทยเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ 5 ประการได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง 
และมีจุดยืนทางจริยธรรม 
 3. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
 5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับปรุงโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการการลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ     
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
 

          / ยุทธศาสตร์ที่ 6 ... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทาง
และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวชข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตาม 
ข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค  
1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
 1) กรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4) บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 5) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 6) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรม
ระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่” 
  

           /พันธกิจ ... 
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 พันธกิจ 1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
วิสาหกจิขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่การมีรายได้ที่ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน
ประชาคม และภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและ
ความมม่ันคงในกลุ่มจังหวัด 
  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 
ระบบการค้าออนไลน์ (E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chin ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน    
การบริการและการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่ที่เป็นมิตรกับชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบพัฒนา     
การบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน 
ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร 
การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากล  ที่มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
         /ประเด็นยุทธศาสตร์ ... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 23 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และ
บริการ ให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ยกระดับ 
สู่การเป็น ศูนย์กลาง
สุขภาพ ครบวงจร 

1. รายได้จากการ 
จ าหน่ายสินค้า 
และบริการทาง
สุขภาพเพ่ิมข้ึน 

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ  
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพ ครบวงจร  
5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัต ิเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ 

2.ส่งเสริมอัตลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่ม
จังหวัด อารยธรรม 
ทวารวดี ไปยังแหล่ง 
ท่องเที่ยวในภูมิภาค 
อาเซียน และยกระดับ 
การท่องเที่ยวให้มี
ชื่อเสียง 

2. เพ่ิมรายได้ 
และ จ านวน
นักท่องเที่ยว 

7. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
9. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง  
แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยง รวมถึงสินค้าสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกฯ  
10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม 
และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  
12. อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

3. พัฒนาและส่งเสริม 
การค้าชายแดนและ 
การค้าผ่านแดนให้มี 
ศักยภาพ ผลักดันเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
น าไปสู่การกระตุ้นให้
เกิดการค้า การลงทุน 
เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

3. มูลค่าการค้า 
บริเวณด่าน
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

13. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่าย
คมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
14. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
15. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และ
การประชาสัมพันธ์ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ       
16. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือการส่งออก 
17. ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้  
18. พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนใน
กลุ่มจังหวัดและผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 

          /4. ยกระดับ ...  
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 23 กลยุทธ์ 
4. ยกระดับการผลิต 
ภาคเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้า 
ชุมชน และภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สู่ประเทศไทย ๔.๐ 

4. เพ่ิมผู้ผลิตภาค 
เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน และ
ภาคแรงงาน  
ที่ปรับเปลี่ยน 
กระบวนการสู่ 
ประเทศไทย ๔.๐ 

19. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม
20. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึง Small Batch 
21. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
สนับสนุน สินค้า เชิงนวัตกรรม  
22. ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาค 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน  
ให้สนับสนุน การท างานเชิงนวัตกรรม  
23. พัฒนาระบบการส่งเสริมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การยอมรับ การเปลี่ยนเป็นประเทศไทย ๔.๐ 

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561-2564) 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด 
 1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ศูนย์กลางการศึกษา   4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจ 1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
และ อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยว  
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์รวม 
  1) มูลค่าการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
  2) จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
  3) จ านวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เพ่ิมข้ึน 
  4) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  5) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายในระดับประเทศ 
  6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
             /ประเด็นยุทธศาสตร์ ... 
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3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการ 
ห่วงโซ่คุณค่า สินค้า เกษตร 
อาหารปลอดภัย และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

1. มลูค่าสินค้า
เกษตร และอาหาร
ปลอดภัย เพ่ิมขึ้น 
และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ได้รับการ
ส่งเสริม อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปั จจั ย พ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการผลิต  
2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดต้นทุน 
และส่งเสริม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตและพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์ 
4. ส่งเสริมการค้า การตลาด และเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 

2. ยกระดับการ
ท่องเที่ยว เชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
และวัฒนธรรมให้มี 
คุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

2. การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ์
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ 
ให้มีคุณภาพตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

5. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยว และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และ
สินค้าด้านการท่องเที่ยว  
6. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความมั่นคงทาง
สังคม ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา และ บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

3.ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมเข้มแข็ง 
การศึกษามี
คุณภาพ และมีการ
จัดการ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

8. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ด ี 
9. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งทางสังคม  
10. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ  
11.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

/2. ยุทธศาสตร์ของ ... 
  



หน้าที่ 23 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย) 
 2.1 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ 
  2. ประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  3. ระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 
  4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางการพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   ให้มี
มาตรฐานครอบคลุมท่ัวถึงพร้อมรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์ จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาคุณภาพ
การ ศึกษา ท้ังในและนอกระบบและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา และ
ค่านิยมท่ีดีงาม 

ประชาชนมีความเข้มแข็ง  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

พัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา เสพติ ดอย่ า งยั่ ง ยื น  พัฒนา
ศักยภาพขององค์กรชุมชนและพัฒนาความ
มั่นคงในการด ารงชีวิต  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แก้ ไ ขปัญหาควา ม เ ดื อ ด ร้ อน ให้ แ ก่
ประชาชน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเน่ือง พัฒนาเครือข่ายองค์กรภาค
ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

มีระบบบริการสาธารณะ 
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนแก้ไขปัญหายา
เสพติด พัฒนาองค์กรภาคประชาชน
สนับสนุน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก       
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา การติดตามตรวจสอบตาม
หลักธรรมาภิบาลพัฒนาขีดความสามารถ
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรเพื่อการบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ
แก่ประชาชน 
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2.2 วิสัยทัศน์ 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”  
 2.3 พันธกิจ 
  1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและการพาณิชย์ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
   2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และการพัฒนารายได้ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) พัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน และพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
  4) พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ภาคประชาชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  5) พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน
ทั่วไป และการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง
พร้อมรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและเศรษฐกิจ 

1 .  พัฒนา เ ส้ นทางคมนาคม  และระบบสาธา รณูป โภค 
สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
2. จัดหา และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและการ
สาธารณสุข 

2. ประชาชนมีคณุภาพ ชีวติ
ที่ดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง 
ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 

3. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนารายได้ 
5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3. ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ชุมชน
เข้มแข็งและปลอดยาเสพติด 

6. ส่งเสริม สนับสนุน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
7. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
8. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรชุมชน และพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4. การศึกษามีคุณภาพ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพณี 
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู

9. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ และการ
บริการที่ด ี

5. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

11.. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
12. การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
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 2.5 ตัวช้ีวัด (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target) 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. จ านวน โครงการ /กิจกรรม ด้ านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา 

40 40 46 40 40 

2. จ านวโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ได้รับการพัฒนา 

28 28 28 28 28 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ด้านการพัฒนาความ
ปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา 

27 27 27 27 27 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา 

19 19 19 19 19 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการบริการที่ดี ที่ได้รับการพัฒนา 

27 27 27 27 27 

 
 

 2.6 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 
 
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
2. จ านวนโครงการที่สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3. จ านวนแหล่งน้ าที่จัดหาได้หรือได้รับการพัฒนาเพื่อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
2. จ านวนโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ด าเนินการ 
3. จ านวนแหล่งน้ าที่สะอาด มีมาตรฐานส าหรับการอุปโภค บริโภค 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
และอนามยั 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่และการ
พัฒนารายได ้
3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุขและอนามยั 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนารายได้ 
3. จ านวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1. จ านวนโครงการด้านสาธารณสุขและอนามัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
2. จ านวนโครงการด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจพอเพียงที่

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
3. จ านวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมองค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงใน 
การด ารงชีวิต 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เกีย่วกับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมองค์กรชุมชนและพัฒนา
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
เชิงคุณภาพ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้รับการสนับสนุนและมี
ประสิทธิภาพ 
2. จ านวนผู้เกีย่วขอ้งกับยาเสพติดมีปริมาณลดลง 
3. องค์กรชุมชนมีบทบาทต่อการพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภาคประชาชน 
 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ดา้นการจดัการศึกษาและการเรียนรู้
ภาคประชาชนที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เกีย่วกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ภาคประชาชน  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  
ที่ยังด ารงอยู ่

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานทัว่ไป และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
2. การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏบิัติ
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ดา้นการบริหารงานทั่วไป และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ดา้นการพฒันาบุคลากร ทรัพยากร 
และการบริหารจัดการในการปฏบิัติราชการ ด าเนินการเสร็จสิ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร 
3. จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏบิัติราชการ  

 

  
 
 
 
 
 
 

              /2.7 ความเชื่อมโยง ...  



นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

 

แผนพัฒนาภาคกลางและปริมณฑล 
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู”่ 

 

แผนพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (รายละเอียดโครงการ) 
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 2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /ความเชื่อมโยง ... 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต เทคนิค 
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นการ
ประเมินทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิค
การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) ซึ่งเป็นปัจจัยภายในและเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เพ่ือให้ทราบว่าองค์กรมีปัจจัยภายในที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันได้ หรือยังขาดประสิทธิภาพคือมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร คือการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O) ที่มีผลในเชิงสนับสนุนการ
พัฒนา และอุปสรรค (Threat : T) ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาองค์กร   
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความพร้อมภายใน โดยมุ่งให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โดยสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้ 
 
 

จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่ง
เกษตร ท าให้มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
2. เป็นพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
3. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถใช้น้ าเพื่อการเกษตรได้ตลอดทุกฤดูกาล 
4. อยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ 
5. การคมนาคมมีความสะดวก และหลากหลายทางเลือกสามารถ
เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
6. มกีารถือครองที่ดินเป็นของตนเองเปน็สว่นใหญ ่และมีเอกสารสิทธใินที่ดิน 
7. ประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
8. ประชาชนมีความรักสามัคคี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
9. มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งรายได้จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับการ
จัดสรร สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาได้เต็มที่ 
 

1. เป็นพื้นที่ลุ่มต่ าประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปีโดยเฉพาะปี 
พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาประสบปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง 
2.  ระบบการวางผั ง เมืองและการบั ง คับใช้ผั ง เมืองยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ การจัดแบ่งพื้นที่ยังไม่เป็นระบบ 
3. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังขาด
ความตระหนักและความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะการดูแล
รักษาแม่น้ าล าคลองและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
4. มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
5. มีการโอน (ย้าย) ของข้าราชการอยู่ตลอดเวลาท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นการวิ เคราะห์ศักยภาพ
และความพร้อมภายนอก โดยมุ่งให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรค โดยสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจ านวนมาก สามารถเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
2. นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการเป็น
ครัวของโลกเอื้อต่อการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ 
3. มีสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เข้ามาด าเนินการใน
พื้นที่ 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
 

1. การบริหารจัดการน้ าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังขาดความเป็น
เอกภาพและขาดประสิทธิภาพ ท าให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง 
2. ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างมีจ านวนเฉลี่ยต่อปีไม่สูงเท่าที่ควร 
3. ยังขาดความร่วมมือและการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
4.ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
 

         

             /ส่วนที่ 3 การน าแผน ... 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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. บัญชีสรุป ... 
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แบบ ผ. 01

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 105      158,762,000    105      157,344,700    160      211,350,300    159      211,350,300    86       159,760,000    615    898,567,300      

2 แผนงานการพาณิชย์ 25       12,165,000      27       13,165,000      32       15,315,000      32       15,315,000      30       14,865,000      146    70,825,000        

3 แผนงานเคหะและชุมชน 15       1,361,000       15       1,361,000       19       1,597,000       19       1,597,000       15       1,312,000       83      7,228,000         

145      172,288,000   147      171,870,700   211      228,262,300   210      228,262,300   131      175,937,000   844    976,620,300      

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5         380,000         5         380,000         5         380,000         5         380,000         5         380,000         25      1,900,000         

2 แผนงานการศึกษา -      -                -      -                1         150,000         1         150,000         1         150,000         3       450,000            

3 แผนงานสาธารณสุข 14       1,212,500       14       1,212,500       15       1,352,500       15       1,352,500       14       1,112,500       72      6,242,500         

4 แผนงานเคหะและชุมชน 1         2,500,000       1         3,500,000       1         3,500,000       1         3,500,000       1         3,500,000       5       16,500,000        

5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3         125,000         3         125,000         3         125,000         3         125,000         3         125,000         15      625,000            

6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2         400,000         2         400,000         2         400,000         2         400,000         2         400,000         10      2,000,000         

7 แผนงานงบกลาง 1         370,000         1         370,000         1         370,000         1         370,000         1         370,000         5       1,850,000         

26       4,987,500      26       5,987,500      28       6,277,500      28       6,277,500      27       6,037,500      135    29,567,500        

 /3) ยุทธศาสตร์ที่ ...

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2565

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รวมยุทธศาสตร์ที ่1

รวมยุทธศาสตร์ที ่2

รวม 5 ปี

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2565

งบประมาณ

รวม 5 ปี

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย และความเข้มแข็งชุมชน

1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8         590,000         8         740,000         9         790,000         9         790,000         9         740,000         43      3,650,000         

2 แผนงานการศึกษา 1         40,000           1         40,000           1         40,000           1         40,000           1         40,000           5       200,000            

3 แผนงานสาธารณสุข 2         80,000           2         80,000           2         80,000           2         80,000           2         80,000           10      400,000            

4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10       648,700         10       648,700         11       668,700         11       668,700         11       668,700         53      3,303,500         

5 แผนงานงบกลาง 2         6,070,000       4         7,920,000       4         7,920,000       4         8,120,000       4         8,120,000       18      38,150,000        

23       7,428,700      25       9,428,700      27       9,498,700      27       9,698,700      27       9,648,700      129    45,703,500        

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1 แผนงานการศึกษา 15       4,210,000       7         3,490,000       10       3,670,000       9         3,470,000       9         3,470,000       50      18,310,000        

2 แผนงานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 1         20,000           10       1,760,000       10       1,580,000       10       1,580,000       10       1,580,000       41      6,520,000         

16       4,230,000      17       5,250,000      20       5,250,000      19       5,050,000      19       5,050,000      91      24,830,000        

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการทีด่ี

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16       4,118,000       17       4,452,000       17       4,292,000       17       4,292,000       17       4,292,000       84      21,446,000        

2 แผนงานเคหะและชุมชน 3         575,000         3         575,000         3         575,000         3         575,000         3         575,000         15      2,875,000         

3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2         50,000           2         70,000           2         70,000           2         70,000           2         70,000           10      330,000            

4 แผนงานงบกลาง 6         1,620,000       6         1,640,000       6         1,640,000       6         1,640,000       4         540,000         28      7,080,000         

27       6,363,000      28       6,737,000      28       6,577,000      28       6,577,000      26       5,477,000      137    31,731,000        

237      195,297,200   243      199,273,900   314      255,865,500   312      255,865,500   230      202,150,200   1,336 1,108,452,300   

รวมยุทธศาสตร์ที ่5

รวมทัง้สิ้น

รวมยุทธศาสตร์ที ่4

รวมยุทธศาสตร์ที ่3






หน้าที ่66

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลติกท์ฯ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 405,000     405,000     405,000     405,000     405,000     ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยหมอคงแยก 1 หมู่ที ่1 สัญจรไปมาของยานพาหนะ กวา้ง ≈ 4.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก

ยาว ≈ 250 เมตร ในการสัญจรไปมา

2 ก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลติกท์ฯ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     ถนน คสล. หรือ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนซอยทองดี หมู่ที ่1 สัญจรไปมาของยานพาหนะ กวา้ง ≈ 4.00 เมตร แอสฟัลท์ติกฯ ได้รับความสะดวก

ยาว ≈ 150 เมตร 1 สาย ในการสัญจรไปมา

3 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   ถนนแอสฟัลท์ติกฯ เกิดความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกฯ ถนนบางเตยซอย 1 สภาพทีดี่ขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

หมู่ที ่1 ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 250 เมตร จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา

หมู่ที ่1 บ้านคลองสามบาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคมยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กลยุทธ์ 8 พัฒนาโครงสร้างและปจัจัยฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่67

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

4 ขยายผิวจราจร ถนนบางเตยซอย 1 เพือ่ให้มีผิวจราจรกวา้งขึ้น ขยายผิวจราจร 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ผิวจราจรกวา้ง เกิดความสะดวก กองช่าง

และขยายผิวจราจร ถนนเจริญท า สะดวกแก่การสัญจรไปมา โดยร้ือทางเท้า ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

หมู่ที ่1 จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา

5 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 250,000     430,000     430,000     430,000     430,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ใช้หินคลุกไม่น้อยกวา่ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่1 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 595 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่1 ในการสัญจรไปมา

6 ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อม  - เพือ่ป้องกันการพังทลาย  - ก่อสร้างเขื่อน คสล. 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000    - เขื่อน 1 แห่ง  - สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนน คสล. ริมคลองสามบาท ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร  - ถนน คสล. การพังทลาย  

หมู่ที ่1  - เพือ่เพิม่เส้นทางการจราจร ยาว ≈ 1,630 เมตร 1 สาย ของดิน  

 - ก่อสร้างถนน คสล.  - ประชาชนได้รับ

ขนาด กวา้ง ≈ 4.50 ม. ความสะดวกใน

ยาว ≈ 1,630 เมตร การสัญจรไปมา






หน้าที ่68

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

7 ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อม  - เพือ่ป้องกันการพังทลาย  - ก่อสร้างเขื่อน คสล. 1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000    - เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนน คสล. ริมคลองสามบาท เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย และ

ซอยศาลตาขุนข้างหอถังประปา สัญจรไปมาของยานพาหนะ ยาว ≈ 63 เมตร 1 แห่ง ประชาชนได้รับ

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่1  - ก่อสร้างถนน คสล.  - ถนน คสล. ความสะดวกใน

ขนาด กวา้ง ≈ 5.00 ม. 1 สาย การสัญจรไปมา

ยาว ≈ 63 เมตร

8 ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมคลอง เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 993,000     1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

ซอยหมอคง ช่วงฝ่ังคลอง ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่1 ยาว ≈ 550 เมตร 1 แห่ง ของดิน

9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ริมถนนบางเตยซอย 1 ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่1 น้ าท่วมขัง ยาวประมาณ 328 เมตร ไม่เกิดปัญหา

น้ าท่วมขัง






หน้าที ่69

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ซอยเจริญท า ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา คสล. พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่1 น้ าท่วมขัง  ระยะทางยาวประมาณ ไม่เกิดปัญหา

200 เมตร น้ าท่วมขัง

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ซอยแยกหมอคง ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมบ่อพัก ท่อขนาด  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

แยก 1 หมู่ที ่1 น้ าท่วมขัง Ø 0.40 เมตร ระยะทาง ไม่เกิดปัญหา

ประมาณ 250 เมตร น้ าท่วมขัง

12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ซอยถนนทองดี  ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมบ่อพัก ท่อขนาด  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

หมู่ที ่1 น้ าท่วมขัง Ø 0.40 - 0.60 เมตร ไม่เกิดปัญหา  

ระยะทาง 150 เมตร น้ าท่วมขัง






หน้าที ่70

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

13 ขุดลอกท่อระบายน้ า ถนนบางเตย เพือ่ให้ระบบระบายน้ าสามารถ ขุดลอกท่อระบายน้ า 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ขุดลอก ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

ซอย 1 ตลอดระยะทาง หมู่ที ่1 ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ระยะทาง ≈ 300 เมตร ท่อระบายน้ า น้ า มีประสิทธภิาพ  

และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 1 แห่ง

14 ติดต้ังราวเหล็ก ริมคลองสามบาท เพือ่ป้องกันอันตรายจาก ติดต้ังราวเหล็ก 160,000     160,000     160,000     160,000     160,000     ริมถนน ท าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบ้านนายเชี่ยว หมู่ที ่1 การพลัดตกของยานพาหนะ สูง ≈ 0.80 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

และประชาชนทีสั่ญจรไปมา ระยะทาง ≈ 140 เมตร และปลอดภัย

15 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย หรือ เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 520,000     520,000     520,000     520,000     -           สถานที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

เคร่ืองเล่นเด็ก ในพืน้ทีห่มู่ที ่1 ออกก าลังกาย และพักผ่อน หรือเคร่ืองเล่นเด็ก ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย  

1 แห่ง และพักผ่อน  

16 ก่อสร้างร้ัวหน้าทีท่ าการองค์การ เพือ่ให้เป็นสัดส่วนและเกิด ก่อสร้างร้ัวหน้าทีท่ าการ 285,000     285,000     285,000     285,000     285,000     ร้ัวหน้าหน่วยงาน เกดิความเปน็สัดส่วน กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ความปลอดภัยแก่หน่วยงาน อบต.บางเตย  1 แห่ง และความปลอดภัย  

หมู่ที ่1 แก่หน่วยงาน  






หน้าที ่71

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

17 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 50,000       1,060,000   500,000     500,000     500,000     ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ริมถนนบางเตยซอย 2 ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา คสล. พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ

เชื่อมชน ซอย 2/1 หมู่ที ่1 น้ าท่วมขัง ระยะทาง ≈ 500 เมตร

18 ก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองสามบาท เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. -           -           499,000     499,000     -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหน้าโรงงานเบสพลาสติก ไปมาของยานพาหนะ ผิวจราจรกวา้ง ≈ 5 เมตร มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

หมู่ที ่1 หนา 0.20 เมตร ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

ระยะทาง 100 เมตร

19 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ  - เพื่อความสะดวกในการสัญจร  - ก่อสร้างถนน คสล. -           -           2,905,000   2,905,000   -            - ถนน คสล. ทีไ่ด้  - ท าให้ประชาชน กองช่าง

ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ไปมาของยานพาหนะ ผิวจราจรกวา้ง ≈ 5 เมตร มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเจริญท า  - เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.20 เมตร  - ระบบระบายน้ า ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

แยก 1 หมู่ที ่1 ระยะทาง 240 เมตร จ านวน 1 แห่ง  - การระบายน้ า

 - วางท่อระบายน้ า คสล. มีประสิทธภิาพ

ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อม

บอ่พกั คสล. ระยะ 340 ม.






หน้าที ่72

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

20 กอ่สร้างถนน คสล. ริมคลองสามบาท เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. -           -           1,980,000   1,980,000   -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

จุดเร่ิมต้นช่วงบ้าน ไปมาของยานพาหนะ ผิวจราจรกวา้ง ≈ 5 เมตร มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

นายถนอม พรหมกระทุม่ล้ม หนา 0.20 เมตร ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

จุดส้ินสุดถนนบรมราชชนนี ระยะทาง 350 เมตร

(ปิน่เกล้า-นครชัยศรี) หมู่ที ่1 หรือมีพืน้ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 1,750 ตร.ม.

21 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนดิน -           -           420,000     420,000     -           ถนนลูกรังทีไ่ด้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และหินคลุกถนนริมคลองสามบาท  การสัญจรไปมาของ ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย  มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

ต่อจากศาลตาขุน หมู่ที ่1 ยานพาหนะ 5.00 เมตร ดินหนาเฉล่ีย ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

0.50 ม. ระยะทาง 150 ม. 

ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม. 

หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 ม.






หน้าที ่73

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

22 ลงหินคลุกถนนเลียบคลองสามบาท เพือ่ความสะดวกใน หนิคลุกหนาเฉล่ีย 0.20 ม. -           -           335,000     335,000     -           ถนนได้มาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบ้านช่วงบ้าน การสัญจรไปมาของ 5 ม. ระยะทาง 350 ม.  จ านวน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

นายถนอม พรหมกระทุม่ล้ม ยานพาหนะ หรือมีปริมาณหินคลุก ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

จุดส้ินสุดถนนบรมราชชนนี  ไม่น้อยกวา่ 350 ลบ.ม.

(ปิน่เกล้า-นครชัยศรี) หมู่ที ่1

23 ลงหินคลุกถนนเจริญท าแยก 1 เพือ่ความสะดวกใน ลงหนิคลุกกว้างเฉล่ีย 5 ม.  -           -           172,000     172,000     -           ถนนได้มาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที ่1 การสัญจรไปมาของ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  จ านวน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

ยานพาหนะ ระยะทาง 240 ม. ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

หรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกวา่ 180 ลบ.ม.

24 ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลอง เพือ่ป้องกัน ก่อสร้างเขื่อน คสล.  -           -           3,325,000   3,325,000   -           เขื่อน คสล. ทีไ่ด้ ป้องกันการพังทลาย กองช่าง

สามบาท จุดเร่ิมต้นช่วงบ้าน การพังทลายของดิน ระยะทาง 350 เมตร  มาตรฐาน 1 แห่ง ของดิน เพิ่มเติม

นายถนอม พรหมกระทุม่ล้ม  ลึก 2.00 เมตร (ฉบบัที่ 1)

จุดส้ินสุดถนนบรมราชชนนี  

(ปิน่เกล้า-นครชัยศรี) หมู่ที ่1






หน้าที ่74

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

25 ก่อสร้างเขื่อน คสล.  เพือ่ป้องกัน ก่อสร้างเขื่อน คสล.  -           -           1,500,000   1,500,000   -           เขื่อน คสล. ทีไ่ด้ ป้องกันการพังทลาย กองช่าง

ริมคลองสามบาท การพังทลายของดิน ระยะทาง 150 เมตร มาตรฐาน 1 แห่ง ของดิน เพิ่มเติม

หลังศาลตาขุน หมู่ที ่1 ลึก 2.00 เมตร (ฉบบัที่ 1)

26 ติดต้ังราวเหล็ก ริมคลองหมอคง  เพือ่ป้องกันการพลัดตก ติดต้ังราวเหล็ก -           -           2,607,600   2,607,600   -           ราวเหล็กปลอดภยั ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่1 ของยานพาหนะและ สูง 0.80 เมตร และได้มาตรฐาน ความปลอดภัยใน เพิ่มเติม

ประชาชนทีสั่ญจร  จ านวน 318 ชุด จ านวน 1 แห่ง ชีวติและทรัพย์สิน (ฉบบัที่ 1)

27 ติดต้ังราวเหล็กริมคลองสามบาท เพือ่ป้องกันการพลัดตก ติดต้ังราวเหล็ก -           -           1,189,000   1,189,000   -           ราวเหล็กปลอดภยั ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นช่วงบ้าน ของยานพาหนะและ ราวเหล็กสูง 0.80 เมตร  และได้มาตรฐาน ความปลอดภัยใน เพิ่มเติม

นายถนอม พรหมกระทุม่ล้ม ประชาชนทีสั่ญจร จ านวน 145 ชุด จ านวน 1 แห่ง ชีวติและทรัพย์สิน (ฉบบัที่ 1)

จุดส้ินสุดถนนบรมราชชนนี  

(ปิน่เกล้า-นครชัยศรี) หมู่ที ่1






หน้าที ่75

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

28 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างลานกีฬาฯ  -           -           300,000     300,000     -           ลานกีฬาทีไ่ด้ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์กีฬา บริเวณด้านหลัง สถานทีอ่อกก าลังกาย พร้อมอุปกรณ์กีฬา  มาตรฐาน 1 แห่ง ออกก าลังกายเพือ่ เพิ่มเติม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียดตามแบบฯ สุขภาพ (ฉบบัที่ 1)

ต าบลบางเตย หมู่ที ่1 ของ อบต.บางเตย

29 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแล ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ตรงข้ามทีท่ าการองค์การ ความปลอดภัยในชีวติ รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

บริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที ่1 และทรัพย์สินของ ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)

ประชาชน  

30 ปรัปปรุงขยายเขตติดต้ังหม้อแปลง เพือ่ให้มีกระแสไฟฟ้า ปรัปปรุงขยายเขตติดต้ัง -           -           400,000     400,000     -           ขยายเขตติดต้ัง ทีท่ าการ อบต.ฯ กองช่าง

ไฟฟ้า ทีท่ าการองค์การบริหาร เพียงพอส าหรับการ หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้า เพิ่มเติม

ส่วนต าบลบางเตย หมู่ที ่1 ใช้งานในส านักงาน รายละเอียดตามแบบฯ จ านวน 1 แห่ง เพียงพอส าหรับ (ฉบบัที่ 1)

ของ อบต.บางเตย การใช้งาน

35,662,600 






หน้าที ่76

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ถมยกระดับทีดิ่นของ อบต. บางเตย เพือ่ยกระดับทีดิ่นให้เหมาะสม ถมยกระดับทีดิ่นพืน้ที่ 900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     พืน้ทีดิ่นถมแล้ว มีพืน้ทีเ่หมาะสม กองช่าง

บริเวณซอย 3/1 หมู่ที ่2 ส าหรับรองรับการก่อสร้าง พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1 แห่ง ส าหรับรองรับ  

อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 3,200 ตารางเมตร อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง

2 ลงลูกรังและหินคลุกบริเวณทีดิ่น เพือ่ให้พืน้ทีม่ีความเหมาะสม พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     พืน้ที ่1 แห่ง พืน้ทีม่ีความ กองช่าง

ของ อบต.บางเตย หมู่ที ่2 กับการใช้งาน 3,190 ตร.เมตร เหมาะสมกับการ

ใช้งาน

3 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบางเตย เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 7 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของยานพาหนะ กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 680 เมตร ในการสัญจรไปมา

4 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบางเตย เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 8 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของยานพาหนะ กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 229 เมตร ในการสัญจรไปมา

หมู่ที ่2 บ้านคอราง






หน้าที ่77

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

5 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเลียบคลองบางเตย หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของยานพาหนะ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 250 เมตร ในการสัญจรไปมา

6 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบางเตย เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 6 (คลองคุต) หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของยานพาหนะ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 340 เมตร ในการสัญจรไปมา  

7 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 3/1 สัญจรไปมาของประชาชน ผิวจราจร ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

(เส้นย่อยแยก 1) หมู่ที ่2 ยาว ≈ 500 เมตร ในการสัญจรไปมา

8 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ถนนแอสฟลัทติ์กฯ เกิดความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางเตย สภาพทีดี่ขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 4.00 เมตร ได้มาตรฐาน และปลอดภัย  

ซอย 3/5 หมู่ที ่2 ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 250 เมตร จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา






หน้าที ่78

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

9 ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 700,000     700,000     700,000     700,000     700,000     ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

และหินคลุกบริเวณช่วงบ้าน สัญจรไปมาของประชาชน ผิวจราจร ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

นายบุญมี เทียมทัด หมู่ที ่2 ยาว ≈ 100 เมตร ในการสัญจรไปมา  

10 ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังและ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

หินคลุกถนนเลียบคลองบางเตย สัญจรไปมาของประชาชน ผิวจราจร ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

หมู่ที ่2 ยาว ≈ 270 เมตร ในการสัญจรไปมา  

11 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ใช้หินคลุกไม่น้อยกวา่ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 341 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่2 ในการสัญจรไปมา

12 ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อม  - เพือ่ป้องกันการพังทลาย  - ก่อสร้างเขื่อน คสล. 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000    - เขื่อนป้องกัน  - สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนน คสล. เรียบคลองบางเตย  - เพือ่ความสะดวกในการ ยาว ≈ 300 เมตร การพังทลาย การพังทลายของดิน  

หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของยานพาหนะ  - ก่อสร้างถนน คสล. 1 แห่ง  - ประชาชนได้รับ

ขนาด กวา้ง ≈ 5.00 ม.  - ถนน คสล. ความสะดวกใน

ยาว ≈ 300 เมตร 1 สาย การสัญจรไปมา






หน้าที ่79

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

13 ก่อสร้างเขื่อน คสล. เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

 เรียบคลองบางเตย ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

 (ช่วงบ้านนายณรงค์) หมู่ที ่2 ยาว ≈ 300เมตร 1 แห่ง ของดิน

14 ก่อสร้างเขื่อน คสล. เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

 เรียบคลองบางเตย  ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

(ช่วงบ้านนายเลิศ) หมู่ที ่2 ยาว ≈ 300เมตร 1 แห่ง ของดิน

15 ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองคุต เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 9,840,000   9,840,000   9,840,000   9,840,000   9,840,000   เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 6 หมู่ที ่2 ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

ยาว ≈ 1,230 เมตร 1 แห่ง ของดิน

16 ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมตล่ิง เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 3,200,000   3,200,000   3,200,000   3,200,000   3,200,000   เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 7 ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่2 ยาว ≈ 400 เมตร 1 แห่ง ของดิน






หน้าที ่80

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

17 ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. พร้อม เพือ่ป้องกันการพังทลายของดิน  - ผนังกันดิน คสล. 2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000    - ผนังกันดิน  - สามารถป้องกัน กองช่าง

วางท่อระบายน้ า บริเวณทีดิ่นของ และแสดงเขตพืน้ทีข่อง อบต.  - ท่อระบายน้ า คสล.  - ท่อระบายน้ า การพังทลาย  

อบต.บางเตย หมู่ที ่2  - มีระบบระบายน้ า

เขตพืน้ทีข่อง อบต.

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 4 หมู่ที ่2 ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมบ่อพัก ท่อขนาด  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

น้ าท่วมขัง Ø 0.80 เมตร ระยะทาง ไม่เกิดปัญหา

ประมาณ 268 เมตร น้ าท่วมขัง

19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมขยายผิวจราจร ทีส่มบูรณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมบ่อพัก ท่อขนาด  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

ถนนบางเตยซอย 5 หมู่ที ่2 น้ าท่วมขัง Ø 0.80 เมตร ระยะทาง ไม่เกิดปัญหา  

ประมาณ 1,515 เมตร น้ าท่วมขัง






หน้าที ่81

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 9,880,000   9,880,000   9,880,000   9,880,000   9,880,000   ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 3/1 หมู่ที ่2 ทีส่มบูรณ์ แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ

ระยะทาง ≈ 988 เมตร

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ถนนบางเตย ซอย 3 ทีส่มบูรณ์ แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

หมู่ที ่2 ระยะทาง ≈ 2,500 เมตร  

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ท่อระบายน้ า ท าให้ระบบระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก คสล.  ทีส่มบูรณ์ แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ท่อ Ø 0.60/0.80 เมตร  1 แห่ง น้ า มีประสิทธภิาพ  

ถนนสาคร - สุดท้ายอุทิศ หมู่ที ่2 ระยะทาง ≈ 345 เมตร  

23 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองคุต เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างสะพาน คสล. 600,000     600,000     600,000     600,000     -           สะพาน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ช่วงบ้านนายบุญมี เทียมทัด สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 แห่ง ได้รับความสะดวก  

หมู่ที ่2 ยาว ≈ 6.00 เมตร ในการสัญจรไปมา  






หน้าที ่82

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

24 ก่อสร้างสะพาน คสล.  เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   สะพาน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ข้ามคลองบางเตย ช่วงบ้าน สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 2 แห่ง ได้รับความสะดวก  

นายทว ีผลโพธิ์ และช่วงบ้าน ยาว ≈ 15 เมตร ในการสัญจรไปมา  

นายบุญเลิศ ไทรทอง หมู่ที ่2

25 ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ซ่อมแซมสะพานไม้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     สะพานไม้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บางเตยซอย 7 หมู่ที ่2 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 09.0 เมตร 1 แห่ง ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 11 เมตร ในการสัญจรไปมา

26 ติดต้ังราวเหล็ก ริมคลองบางเตย เพือ่ป้องกันอันตรายจาก ติดต้ังราวเหล็ก 605,000     80,000       80,000       80,000       80,000       ริมคลอง ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที ่2 การพลัดตกของยานพาหนะ สูง ≈ 0.80 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

และประชาชนทีสั่ญจรไปมา ระยะทาง ≈ 244 เมตร และปลอดภัย

27 ติดต้ังราวเหล็ก ริมถนนบางเตย เพือ่ป้องกันอันตรายจาก ติดต้ังราวเหล็ก 1,500,000   190,000     1,500,000   1,500,000   1,500,000   ริมคลอง ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 6 หมู่ที ่2 การพลัดตกของยานพาหนะ สูง ≈ 0.80 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

และประชาชนทีสั่ญจรไปมา ระยะทาง ≈ 1,500 เมตร และปลอดภัย  






หน้าที ่83

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

28 ติดต้ังราวเหล็ก ริมถนนบางเตย เพือ่ป้องกันอันตรายจาก ติดต้ังราวเหล็ก 605,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ริมคลอง ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 7 หมู่ที ่2 การพลัดตกของยานพาหนะ สูง ≈ 0.80 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก

และประชาชนทีสั่ญจรไปมา ระยะทาง ≈ 1,500 เมตร และปลอดภัย

29 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่เพิม่แสงสวา่งส าหรับ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ไฟฟ้าสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 ถนนบางเตยซอย 3, 4, 6 ผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ไม่น้อยกวา่ 20 จุด 20 จุดขึ้นไป ได้รับความสะดวก

และในพืน้ที ่หมู่ที ่2 และปลอดภัย

30 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่เพิม่แสงสวา่งส าหรับ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ไฟฟ้าสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนทางเกวยีน หมู่ที ่2 ผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ไม่น้อยกวา่ 20 จุด 20 จุดขึ้นไป ได้รับความสะดวก  

และปลอดภัย  

31 ติดต้ังถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน เพือ่เตรียมป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ติดต้ังถังดับเพลิง 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ถังดับเพลิง สามารถป้องกันเหตุ กองช่าง

ในพืน้ที ่หมู่ที ่2 ทีอ่าจเกิดขึ้นได้ จ านวน 6 จุด จ านวน 6 จุด เพลิงไหม้เบือ้งต้นได้  

 






หน้าที ่84

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

32 ติดต้ังเคร่ืองออก าลังกาย หรือ เพือ่ให้มีสถานทีอ่อกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     สถานที่ มีสถานที่ กองช่าง

เคร่ืองเล่นเด็ก ในพืน้ที ่หมู่ที ่2 ส าหรับประชาชน หรือเด็ก หรือเคร่ืองเล่นเด็ก ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย  

1 แห่ง ส าหรับประชาชน  

33 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพือ่เพิม่เส้นทางคมนาคม  - ก่อสร้างถนน คสล. 900,000     900,000     900,000     900,000     900,000      - ถนน 1 เส้น  - เกิดความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า  - เพือ่แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง  - ก่อสร้างท่อระบายน้ า  - ท่อระบายน้ า ในการสัญจร  

ถนนสาคร-สุดท้าย อุทิศ หมู่ที ่2 เพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ า  ระยะทาง ≈ 105 เมตร  - แก้ไขน้ าท่วม

34 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ถนนดินมาตรฐาน เกิดความสะดวก กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 3 เชื่อมชม สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 8.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ในการสัญจร  

ถนนเลียบคลองบางเตย หมู่ที ่2 ยาว ≈ 300 เมตร  






หน้าที ่85

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

36 ยกระดับถนนบางเตยซอย 7 หมู่ที ่2 เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ยกระดับโดยใช้หินคลุก 520,000     520,000     520,000     520,000     520,000     ถนนดินมาตรฐาน เกิดความสะดวก กองช่าง

สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ในการสัญจรของ

ยาว ≈ 270 เมตร ประชาชน

37 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์ฯ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ถนน เกิดความสะดวก กองช่าง

ถนนสายบ้านบางเตย-วดัไร่ขิง สภาพทีดี่ขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร แอสฟัลติกท์ ฯ และปลอดภัยแก่

(ถนนบางเตยซอย 4) หมู่ที ่2 ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 850 เมตร 1 สาย ผู้สัญจรไปมา

38 ขยายผิวจราจร คสล. พร้อม  - เพือ่ป้องกันการพังทลาย  - ถนน กวา้ง ≈ 5.00 ม. 800,000     800,000     800,000     800,000     800,000      - ถนน 1 สาย - ป้องกันดินทลาย กองช่าง

เขื่อน คสล. ถนนบางเตยซอย 3 ของดิน ยาว ≈ 25 เมตร  - เขื่อน 1 แห่ง  - เกิดความสะดวก

(ต่อจากบ้านนายประสาน การะเกตุ)  - เพือ่ให้เกิดความสะดวก  - เขื่อน สูง ≈ 2.00 เมตร รวดเร็วในการสัญจร

หมู่ที ่2 รวดเร็วแก่ผู้สัญจรไปมา ยาว ≈ 25 เมตร

39 ก่อสร้าง/ติดต้ัง ซุ้มทางเข้า ศพด. เพือ่ให้ทราบเขตพืน้ที่ ก่อสร้างหรือติดต้ัง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ซุ้มทางเข้า ประชาชนทัว่ไป กองช่าง

อบต. บางเตย หมู่ที ่2 ซุ้มทางเข้า ศพด. จ านวน 1 แห่ง ทราบเขตพืน้ที่






หน้าที ่86

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

40 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร  - ถนน คสล. ผิวจราจร -           -           840,000     840,000     -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบคลองยายแคน พร้อม ไปมาของยานพาหนะ กวา้ง 4.50-5.00 เมตร  มาตรฐาน 1 สาย ความสะดวกใน เพิ่มเติม

ก่อสร้างราวกันตก คสล. หมู่ที ่2 ระยะทาง 139.00 เมตร พร้อมราวกันตก การสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

 - ราวกันตกสูง 0.80 ม. 

ระยะทาง 139.00 เมตร

41 ก่อสร้างถนน คสล.บางเตยซอย 3/2  เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.  -           -           1,677,000   1,677,000   -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 3/2 (ขจรบุญ) ไปมาของยานพาหนะ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. มาตรฐาน 1 สาย ความสะดวกใน เพิ่มเติม

เชื่อมชน ถนนเลียบคลองบางเตย  หนา 0.20 ม. ระยะทาง การสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

หมู่ที ่2 267 ม. หรือมีผิวจราจร 

ไม่น้อยกวา่ 1,602 ตร.ม.

42 ขยายผิวจราจรถนนบางเตยซอย 4 เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ขยายผิวจราจร คสล. -           200,000     200,000     200,000     -           ผิวจราจรทีไ่ด้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ช่วงทางออกสู่ถนนบรมราชชนนี ไปมาของยานพาหนะ กวา้ง 3.00 เมตร  มาตรฐาน 1 สาย ความสะดวกใน เพิ่มเติม

(ปิน่เกล้า-นครชัยศรี) หมู่ที ่2  หนา 0.20 ม. ระยะทาง การสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

37 ม. พร้อมเขื่อนกันดิน

สูง 2 เมตร ยาว 3 เมตร

 






หน้าที ่87

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

43 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 7 ม.  -           -           279,000     279,000     -           ถนนทีไ่ด้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และไหล่ทางถนนบางเตย ไปมาของยานพาหนะ หนาเฉล่ีย 0.15 ม. มาตรฐาน 1 สาย ความสะดวกใน เพิ่มเติม

ซอย 3/2 (ขจรบุญ) เชื่อมชน  ระยะทาง 267 ม. หรือ การสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

ถนนเลียบคลองบางเตย หมู่ที ่2 หินคลุกปริมาณไม่น้อย

กวา่ 280.35 ลบ.ม.

44 วางท่อระบายน้ า คสล. จากหอถัง  - เพือ่แก้ไขปัญหา ท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. -           -           1,037,000   1,037,000   -            - ท่อระบายน้ า  - การระบายน้ ามี กองช่าง

ประปาสาคร-สุดท้ายอุทิศ ถึง ถนน น้ าท่วมขัง พร้อมบ่อ ระยะทางท่อ จ านวน 1 สาย ประสิทธภิาพ เพิ่มเติม

บางเตยซอย 3 พร้อมวางท่อเมน  - เพือ่ให้ประชาชน ระบายน้ ารวมระยะที่  - ท่อเมนประปา  - ประชาชนมีน้ า (ฉบบัที่ 1)

ประปาจากหอถังสาคร-สุดท้ายอุทิศ เข้าถึงระบบประปา ลอดใต้ถนน 186 เมตร จ านวน 1 สาย ประปาใช้อย่าง

ถึงถนนบางเตยซอย 3 หมู่ที ่2 ท่อประปา HDPE Ø 3 นิ้ว ทัว่ถึง

PE 100 PN 10  

ระยะทาง 165 เมตร 

45 วางท่อระบายน้ า คสล.ถนนบางเตย เพือ่แก้ไขปัญหา ท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร -           -           1,602,000   1,602,000   -           ท่อระบายน้ า การระบายน้ ามี กองช่าง

ซอย 3/2 (ขจรบุญ) เชื่อมชน น้ าท่วมขัง พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 1 สาย ประสิทธภิาพ เพิ่มเติม

ถนนเลียบคลองบางเตย หมู่ที ่2 ระยะทาง 267 เมตร (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่88

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

46 ก่อสร้างเขื่อน คสล. ถนนบางเตย  - เพือ่ป้องกัน  - เขื่อนลึก 2.00 เมตร -           -           4,748,000   4,748,000   -           เขื่อน คสล. ทีไ่ด้  - ป้องกันการพัง กองช่าง

ซอย 5/6 พร้อมก่อสร้างราวกันตก  การพังทลายของดิน ระยะทาง 450 เมตร มาตรฐาน พร้อม ทลายของดิน เพิ่มเติม

คสล. หมู่ที ่2  - เพือ่ป้องกันการพลัด  - ราวกันตก คสล.  ราวกันตก 1 แห่ง  - เกิดความปลอภัย (ฉบบัที่ 1)

ตกของยานพาหนะ สูง 0.80 เมตร ในชวีิตและทรัพยสิ์น

และประชาชนทีสั่ญจร ของประชาชน

47 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ เพือ่ให้แสงสวา่งแก่ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า -           -           1,380,000   1,380,000   -           ไฟฟ้าแสงสวา่ง เกิดความปลอภัย กองช่าง

ถนนเลียบคลองบางเตย จุดเร่ิมต้น ประชาชนสัญจรไปมา โซล่าเซลส์ ไฟส่องสวา่ง สาธารณะตลอด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

บ้านนายเลิศ ไทรทอง  รายละเอียดตามแบบฯ ระยะทาง ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)

ถึง บ้านนายทว ีผลโพธิ์ หมู่ที ่2 ของ อบต.บางเตย

48 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ เพือ่ให้แสงสวา่งแก่ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง -           -           200,000     200,000     -           ไฟฟ้าแสงสวา่ง เกิดความปลอภัย กองช่าง

ถนนบางเตยซอย 7 จุดเร่ิมต้น ประชาชนสัญจรไปมา ถนนบางเตยซอย 7 สาธารณะตลอด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

อพาร์ทเม้นท์เทียมทัด  รายละเอียดตามแบบฯ ระยะทาง ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)

ส้ินสุดปลายซอย หมู่ที ่2 ของ อบต.บางเตย






หน้าที ่89

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

49 ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณด้านข้าง เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงลานกีฬา -           -           70,000       70,000       -           ลานกีฬาทีไ่ด้ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

โรงเรียนบ้านบางเตย หมู่ที ่2 เล่นกีฬาและออกก าลังกาย รายละเอียดตามแบบฯ มาตรฐาน 1 แห่ง เล่นกีฬาและ เพิ่มเติม

 ของ อบต.บางเตย ออกก าลังกาย (ฉบบัที่ 1)

50 ติดต้ังกล้องวงจรปิดถนนบางเตย เพือ่ป้องกันและดูแล ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ซอย 5 หมู่ที ่2 ความปลอดภัยในชีวติ รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

และทรัพย์สินของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)
 

51 ก่อสร้างประตูเข้า-ออก เพือ่ควบคุมการเข้า-ออกของ ก่อสร้างประตูเข้า-ออก -           -           200,000     200,000     -           ประตูเข้า-ออก สามารถควบคุม กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่2 ผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน รายละเอียดตามแบบฯ จ านวน 3 จุด การเข้า-ออกของ เพิ่มเติม

 ของ อบต.บางเตย ผู้มาติดต่อหนว่ยงาน (ฉบบัที่ 1)

52 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งเสาสูง เพือ่ให้มีแสงสวา่งเพียงพอใน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง -           500,000     500,000     -           -           ไฟฟ้าส่องสวา่ง แสงสวา่งเพียงพอใน กองช่าง

บริเวณทีดิ่น อบต.บางเตย หมู่ที ่2 การดูแลทรัพย์สิน เสาสูง 15 เมตร 1 ต้น เสาสูง 1 ต้น การดูแลทรัพย์สิน

53 ติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเตย ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น

หมู่ที ่2 ของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน






หน้าที ่90

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 2 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่3 ยาว ≈ 500 เมตร ในการสัญจรไปมา

2 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 2 เชื่อมชน สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ถนนสภาต าบล หมู่ที ่3, 4 ยาว ≈ 700 เมตร ในการสัญจรไปมา

3 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 280,000     430,000     430,000     430,000     430,000     ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 3 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที ่3 ยาว ≈ 1,000 เมตร ในการสัญจรไปมา

4 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ถนนดินมาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

และหินคลุกถนนเทิดพระเกียรติ สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ซอย 5 หมู่ที ่3 ยาว ≈ 700 เมตร ในการสัญจรไปมา  

หมู่ที ่3 บ้านคลองหลวง






หน้าที ่91

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

5 ยกระดับถนนเทิดพระเกียรติ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ยกระดับถนนให้ได้ขนาด 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ถนนมาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

สมเด็จย่าตลอดระยะทาง สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

 ต้ังแต่หมู่ที ่3 - 7 ยาว ≈ 5,050 เมตร ในการสัญจรไปมา

ยกสูง ≈ 1.50 เมตร

6 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนแอสฟัลท์ติกฯ เกิดความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สภาพทีดี่ขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 4.00 เมตร ได้มาตรฐาน และปลอดภัย  

ถนนสภาต าบล หมู่ที ่3 ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 250 เมตร จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา  

7 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 370,000     490,000     490,000     490,000     490,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ใช้หินคลุกไม่น้อยกวา่ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่3 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 450 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่3 ในการสัญจรไปมา

8 ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมตล่ิง เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 3,600,000   280,000     3,600,000   3,600,000   3,600,000   เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

คลองประดับ หมู่ที ่3 ของดิน สูง ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

ยาว ≈ 300 เมตร 1 แห่ง ของดิน






หน้าที ่92

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

9 ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมถนน เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

เทิดพระเกียรติซอย 2 หมู่ที ่3 ของดิน ลึก ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

ยาว ≈ 150 เมตร 1 แห่ง ของดิน

10 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่ให้มีหลังคากันแดด ก่อสร้างหลังคา 56,000       56,000       56,000       56,000       56,000       หลังคาคลุม สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองครูเมธ หมู่ที ่3 และฝน ยืดอายุการใช้งาน คลุมประตูระบายน้ า ประตูระบายน้ า การใช้งานของ  

ประตูระบายน้ า 2 แห่ง ประตูระบายน้ า

11 ซ่อมแซมคอสะพาน คสล. ทุกแห่ง เพือ่ให้เกิดความปลอดภัย ซ่อมแซมคอสะพาน คสล. 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     สะพาน คสล. เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ทุกแห่ง หมู่ที ่3-7 ทุกแห่ง หมู่ที ่3-7 แก่ผู้ใช้เส้นทาง  

หมู่ที ่3 - 7  

12 ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด -           1,900,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   ถนนแอสฟลัทติ์กฯ เกิดความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนน สภาพทีดี่ขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน และปลอดภัย  

เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า หมู่ที ่3 ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 840 เมตร จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา  






หน้าที ่93

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

13 ขยายผิวจราจร ถนนเทิดพระเกียรติ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ขยายผิวจราจร ขนาด 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ขนาดผิวจราจร เกิดความสะดวก กองช่าง

ซอย 2 หมู่ที ่3 เชื่อมชน หมู่ที ่4 ขาดกวา้งขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน และปลอดภัย  

ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 110 เมตร จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา  

14 ก่อสร้างถนน คสล. เทิดพระเกียรติ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร -           -           4,125,000   4,125,000   -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย 3 หมู่ที ่3 ไปมาของยานพาหนะ หนา 0.20 เมตร  มาตรฐาน 1 สาย ความสะดวกใน เพิ่มเติม

 ระยะทาง 720 เมตร การสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

15 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 6 ม.  -           -           2,272,000   2,272,000   -           ถนนดินทีไ่ด้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หินคลุกถนนเทิดพระเกียรติซอย 5 ไปมาของยานพาหนะ ดินหนาเฉล่ีย 0.50 ม. มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

ช่วงทีดิ่นนายสุรชัย ทับทิมจรูญ  ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.  ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

หมู่ที ่3 หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 ม.   

ระยะทาง 700 เมตร

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  เพือ่ระบายน้ าบริเวณ ก่อสร้างรางระบายน้ า -           -           15,000       15,000       -           รางระบายน้ า การระบายน้ า กองช่าง

บริเวณประตูระบายน้ าคลอง  ประตูน้ า กวา้ง 1.60 เมตร  จ านวน 1 แห่ง บริเวณประตูน้ ามี เพิ่มเติม

อบต.ใช้ หมู่ที ่3 ยาว 8.00 เมตร ประสิทธภิาพ (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่94

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

17 ปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองหลวง  เพือ่ความสะดวกในการสัญจร โดยสร้างเขื่อน คสล. -           -           114,000     114,000     -           เส้นทางสัญจรที่ ประชาชนทีสั่ญจร กองช่าง

ช่วงทีดิ่นนางสมสมร สุดล้ าเลิศ  ไปมาของประชาชน กันดิน ลึก 2.00 เมตร  สะดวกปลอดภัย ไปมาได้รับความ เพิ่มเติม

หมู่ที ่3 ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง สะดวก ปลอดภัย (ฉบบัที่ 1)

18 ก่อสร้างซุ้มต้อนรับเข้าสู่พืน้ที ่ เพือ่ความสะดวกต่อ ก่อสร้างซุ้มความกวา้ง -           -           400,000     400,000     -           ซุ้มต้อนรับ ประชาชนทีสั่ญจร กองช่าง

หมู่ที ่3 การรับทราบเขตพืน้ที่ ซุ้มไม่น้อยกวา่ 8.00 ม. จ านวน 1 แห่ง รับทราบเขตพืน้ที่ เพิ่มเติม

ของประชาชนทีสั่ญจร  สูง 4.00 เมตร อย่างถูกต้อง (ฉบบัที่ 1)

19 ก่อสร้าง/ติดต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพือ่ติดประชาสัมพันธ์ ก่อสร้าง/ติดต้ัง บอร์ดฯ -           -           28,000       28,000       -           บอร์ด ประชาชนรับทราบ กองช่าง

ริมถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ข่าวสารของราชการ รายละเอียดตามแบบฯ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ เพิ่มเติม

ชว่งที่ดินนางประดับ สุขสงวน หมู่ที่ 3 ให้ประชาชนรับทราบ ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 แห่ง ราชการอย่างทัว่ถึง (ฉบบัที่ 1)

20 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

ช่วง หมู่ที ่3 ของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)

21 ติดต้ังบันไดปูนส าเร็จรูป บริเวณ เพือ่ความสะดวกในการขึ้นลง ติดต้ังบันไดส าเร็จรูป -           -           34,700       34,700       -           บันไดส าเร็จรูป ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประตูระบายน้ าในพืน้ที ่หมู่ที ่3 แหล่งน้ าของประชาชน บริเวณประตูน้ า ไม่น้อยกวา่ 3 ชุด ความสะดวกในการ

ขึ้นลงแหล่งน้ า






หน้าที ่95

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 450,000     450,000     450,000     450,000     450,000     ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 2 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

(บริเวณที่ดินนางไพศรี-ที่ดินนางเปา้) ยาว ≈ 220 เมตร ในการสัญจรไปมา

หมู่ที ่4 หนา ≈ 0.20 เมตร

2 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 95,000       420,000     420,000     420,000     420,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ใช้หินคลุกไม่น้อยกวา่ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่4 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 116 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่4 ในการสัญจรไปมา

3 ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสวา่ง เพือ่เพิม่แสงสวา่งส าหรับ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ไฟฟ้าสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าตลอด ผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ไม่น้อยกวา่ 20 จุด 20 จุดขึ้นไป ได้รับความสะดวก  

ระยะทาง หมู่ที ่4 และปลอดภัย  

หมู่ที ่4 บ้านบางเตย






หน้าที ่96

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

4 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่ให้มีหลังคากันแดด ก่อสร้างหลังคา 28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       หลังคาคลุม สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองใหญ่ หมู่ที ่4 และฝน ยืดอายุการใช้งาน คลุมประตูระบายน้ า ประตูระบายน้ า การใช้งานของ  

ประตูระบายน้ า 1 แห่ง ประตูระบายน้ า

5 ขยายผิวจราจร ถนนเทิดพระเกียรติ เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรให้มี ขยายผิวจราจร ขนาด 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ขนาดผิวจราจร เกิดความสะดวก กองช่าง

ซอย 4 หมู่ที ่4 ขาดกวา้งขึ้น ประชาชนได้รับ กวา้ง ≈ 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน และปลอดภัย  

ความสะดวก และปลอดภัย ยาว ≈ 210 เมตร จ านวน 1 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา  

6 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

และหินคลุก ถนนเทิดพระเกียรติ สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ซอย 2 หมู่ที ่4 ยาว ≈ 85 เมตร ในการสัญจรไปมา

7 ก่อสร้างถนน คสล. เทิดพระเกียรติ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร -           -           4,436,000   4,436,000   -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 4 หมู่ที ่4 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.20 เมตร  มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

 ระยะทาง 595.00 เมตร ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่97

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

8 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังและ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ถนนดินกวา้งเฉล่ีย 6 เมตร -           -           500,000     500,000     -           ถนนดินทีไ่ด้ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หินคลุก หมู่ที ่4 เชื่อมชนหมู่ที ่5 สัญจรไปมาของประชาชน ระยะทาง 160 เมตร มาตรฐาน 1 สาย ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

จุดเร่ิมต้นบริเวณทีดิ่น   ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

นางสมศรี ร่มโพธิ์ธารทอง หมู่ที ่4  

9 ก่อสร้างเขื่อน คสล.  เพือ่ป้องกันการพังทลายของดิน เขื่อนลึก 2.00 เมตร -           -           3,990,000   3,990,000   -           เขื่อน คสล. ทีไ่ด้ ป้องกันการพังทลาย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 4 หมู่ที ่4 ระยะทาง 420 เมตร มาตรฐาน 1 แห่ง ของดิน เพิ่มเติม

 (ฉบบัที่ 1)

10 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างสะพาน คสล. -           -           850,000     850,000     -           สะพาน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะเชื่อมหมู่ที ่4 และหมู่ที ่5 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 7.00 เมตร 1 แห่ง ได้รับความสะดวก เพิ่มเติม

บริเวณที่ดินนางสมศรี ร่มโพธิ์ธารทอง ยาว ≈ 8.00 เมตร ในการสัญจรไปมา (ฉบบัที่ 1)

11 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่กันแดด กันฝน ก่อสร้างหลังคาคลุมฯ -           -           300,000     300,000     -           หลังคาคลุม สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองภานุ หมู่ที ่4 ยืดอายุการใช้งาน ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ประตูระบายน้ า การใช้งานของ เพิ่มเติม

ติดต้ังชุดมอเตอร์ 1 แห่ง ประตูระบายน้ า (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่98

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

12 ปรับปรุงประตูระบายน้ าคลองใหญ่  เพือ่ให้สามารถใช้งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมฯ -           -           65,000       65,000       -           หลังคาคลุม สามารถยืดอายุ กองช่าง

หมู่ที ่4 ได้ตามปกติ กั้นห้องเก็บมอเตอร์ ประตูระบายน้ า การใช้งานของ เพิ่มเติม

ก่อสร้างรางระบายน้ า 1 แห่ง ประตูระบายน้ า (ฉบบัที่ 1)

ขัดสนิมและทาสีใหม่

13 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ เพือ่ให้แสงสวา่งแก่ประชาชน ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า -           -           60,000       60,000       -           ไฟฟ้าแสงสวา่ง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณสุดถนนเทิดพระเกียรติ ทีสั่ญจรไปมา โซล่าเซลส์ ไฟส่องสวา่ง จ านวน 1 ดวง ในชีวติและทรัพย์สิน เพิ่มเติม

ซอย 4 หมู่ที ่4 จ านวน 1 ดวง ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)

 

14 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

ช่วง หมู่ที ่4 ของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่99

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเขื่อน เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000    - ถนน คสล. ท าให้ประชาชน กองช่าง

คสล. ตลอดสาย สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 1 หมู่ที ่5 ยาว ≈ 600 เมตร  - เขื่อน 1 แห่ง ในการสัญจรไปมา

เขื่อนลึก 2.00 เมตร

2 ยกระดับพร้อมบดอัด เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ยกระดับถนนให้ได้ขนาด 1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   ถนนมาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 1 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ช่วงสะพานเจ๊กหยู ถึง คลองโพธิ์ ยาว ≈ 200 เมตร ในการสัญจรไปมา

หมู่ที ่5 สูง ≈ 0.50 เมตร

3 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 94,000       190,000     190,000     190,000     190,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ใช้หินคลุกไม่น้อยกวา่ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่5 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 192 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่5 ในการสัญจรไปมา

4 ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมตล่ิง เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 950,000     950,000     950,000     950,000     950,000     เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

เลียบคลองโพธิ์ (ต่อโครงการเดิม) ของดิน สูง ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

หมู่ที ่5 ยาว ≈ 90 เมตร 1 แห่ง ของดิน

หมู่ที ่5 บ้านคลองโพธิ์






หน้าที ่100

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

6 ก่อสร้างประตูระบายน้ า คสล. เพือ่ควบคุมการระบายน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ประตูระบายน้ า สามารถควบคุม กองช่าง

คลองยายใบ, คลองเจ๊กหยู หมู่ที ่5 และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ตามแบบ อบต.บางเตย 2 แห่ง การระบายน้ าให้  

หรือกรมชลประทาน มีประสิทธภิาพ

7 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่ให้มีหลังคากันแดด ก่อสร้างหลังคา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     หลังคาคลุม สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองป้าแจง หมู่ที ่5 และฝน ยืดอายุการใช้งาน คลุมประตูระบายน้ า ประตูระบายน้ า การใช้งานของ  

ประตูระบายน้ า 1 แห่ง ประตูระบายน้ า

8 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบ เพือ่เพิม่แสงสวา่งส าหรับ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ไฟฟ้าสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

คลองโพธิ์ และในพืน้ที ่หมู่ที ่5 ผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ไม่น้อยกวา่ 20 จุด 20 จุดขึ้นไป ได้รับความสะดวก  

และปลอดภัย

9 ขยายเขต/ติดต้ังไฟฟ้าสาธาณะ เพือ่เพิม่แสงสวา่งส าหรับ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ไฟฟ้าสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติซอย 1 หมู่ที ่5 ผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ไม่น้อยกวา่ 10 จุด 10 จุดขึ้นไป ได้รับความสะดวก  

และปลอดภัย






หน้าที ่101

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

10 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     สถานที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ในพืน้ที ่หมู่ที ่5 ออกก าลังกาย และพักผ่อน ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย  

1 แห่ง และพักผ่อน

11 ขยายผิวจราจรถนนเทิดพระเกียรติ เพือ่ให้ผิวจราจรกวา้งขึ้น และ ขยายผิวจราจร พร้อม -           -           980,000     980,000     -           ผิวจราจรทีไ่ด้ เกิดความสะดวก กองช่าง

ซอย 1 บริเวณสะพาน สะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา ก่อสร้างเขื่อนกันดินโดยใข้ มาตรฐาน 1 สาย ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร เพิ่มเติม

ข้ามคลองป้าแจง หมู่ที ่5  เสาเข็มรางว/ีเสาเข็มเอล  ไปมา (ฉบบัที่ 1)

ระยะทาง 70.00 เมตร

12 ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณสุดถนน เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล.  -           -           70,000       70,000       -           เขื่อนกันดิน ป้องกันการพังทลาย กองช่าง

เทิดพระเกียรติซอย 1 หมู่ที ่5 ของดิน เขื่อนลึก 2.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ของดิน เพิ่มเติม

ยาว 7.00 เมตร (ฉบบัที่ 1)

13 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่กันแดด กันฝน ก่อสร้างหลังคาคลุมฯ -           -           30,000       30,000       -           หลังคาคลุมประตู สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองป้าแจง หมู่ที ่5 ยืดอายุการใช้งาน รายละเอียดตามแบบฯ ระบายน้ า 1 แห่ง การใช้งานของ เพิ่มเติม

ของ อบต.บางเตย ประตูระบายน้ า (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่102

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

14 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

ช่วง หมู่ที ่5 ของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่103

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ติดต้ังบันไดปูนส าเร็จรูป บริเวณ เพือ่ความสะดวกในการขึ้นลง ติดต้ังบันไดส าเร็จรูป -           -           34,700       34,700       -           บันไดส าเร็จรูป ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประตูระบายน้ าคลองดงตาล แหล่งน้ าของประชาชน บริเวณประตูน้ า ไม่น้อยกวา่ 3 ชุด ความสะดวกในการ

คลองผู้ใหญ่เทียนอิ่น หมู่ที ่6 ขึ้นลงแหล่งน้ า

2 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ระยะทางรวมประมาณ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่6 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 900 เมตร หมู่ที ่6 ในการสัญจรไปมา

3 ก่อสร้างประตูระบายน้ า คสล. เพือ่ควบคุมการระบายน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ประตูระบายน้ า สามารถควบคุม กองช่าง

คลองสวนกล้วยไม้ หมู่ที ่6 และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ตามแบบ อบต.บางเตย 1 แห่ง การระบายน้ าให้  

หรือกรมชลประทาน มีประสิทธภิาพ

4 ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณประตูน้ า เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

คลองผู้ใหญ่เทียนอิ่น หมู่ที ่6 ของดิน สูง ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

ยาว ≈ 12 เมตร 1 แห่ง ของดิน

หมู่ที ่6 บ้านคลองดงตาล






หน้าที ่104

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

5 ก่อสร้างเขื่อน คสล. เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 356,000     356,000     356,000     356,000     356,000     เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนนเฉลิมพระเกียรติ คลองดงตาล ของดิน สูง ≈ 2.50 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

หมู่ที ่6 ยาว ≈ 27 เมตร 1 แห่ง ของดิน

6 ยกระดับถนนเฉลิมพระเกียรติ  เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ถนนแอสฟัลท์ติกฯ  -           -           1,835,000   1,835,000   -           ถนน คสล. ทีไ่ด้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ถึง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 ม. ผิวจราจร มาตรฐาน 1 สาย สะดวกในการสัญจร เพิ่มเติม

คลองสวนกล้วยไม้ หมู่ที ่6  กวา้ง 5.00 เมตร  ไปมา (ฉบบัที่ 1)

ระยะทาง 380 เมตร

7 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่กันแดด กันฝน โดยกอ่สร้างหลังคาคลุมฯ -           -           100,000     100,000     -           หลังคาคลุมประตู สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองบ้านสวน หมู่ที ่6 ยืดอายุการใช้งาน พร้อมกั้นหอ้งเกบ็มอเตอร์  ระบายน้ า 1 แห่ง การใช้งานของ

และกอ่สร้างรางระบายน้ า ประตูระบายน้ า

 

8 ก่อสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ า เพือ่กันแดด กันฝน โดยกอ่สร้างหลังคาคลุมฯ -           -           100,000     100,000     -           หลังคาคลุมประตู สามารถยืดอายุ กองช่าง

คลองผู้ใหญ่เทียนอิ่น หมู่ที ่6 ยืดอายุการใช้งาน พร้อมกั้นหอ้งเกบ็มอเตอร์  ระบายน้ า 1 แห่ง การใช้งานของ เพิ่มเติม

และกอ่สร้างรางระบายน้ า ประตูระบายน้ า (ฉบบัที่ 1)

 






หน้าที ่105

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

9 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

ช่วง หมู่ที ่6 ของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่106

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ก่อสร้าง/ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกฯเพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ยกระดับถนนให้ได้ขนาด 430,000     430,000     430,000     430,000     430,000     ถนนมาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

หรือ คสล. ถนนซอยฉลอม หมู่ที ่7 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 5.00 เมตร 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 3600 เมตร ในการสัญจรไปมา

2 ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ปรับปรุงถนนและไหล่ทาง ลงหินคลุกถนน/ไหล่ทาง 135,000     155,000     155,000     155,000     155,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

และไหล่ทางถนนสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกในการ ใช้หินคลุกไม่น้อยกวา่ ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก  

ในพืน้ที ่หมู่ที ่7 สัญจรไปมาของยานพาหนะ 206 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่7 ในการสัญจรไปมา

3 ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมยกระดับ เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ถนนมาตรฐาน ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนซอยตาเทียมยายฮวย หมู่ที ่7 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 4.00 ม. 1 สาย ได้รับความสะดวก  

ยาว ≈ 400 เมตร ในการสัญจรไปมา  

4 ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินริมถนน เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเขื่อน คสล. 520,000     520,000     520,000     520,000     520,000     เขื่อนป้องกัน สามารถป้องกัน กองช่าง

ซอยฉลอม หมู่ที ่7 ของดิน สูง ≈ 2.00 เมตร การพังทลาย การพังทลาย  

ยาว ≈ 400 เมตร 1 แห่ง ของดิน

หมู่ที ่7 บ้านคลองผีเสื้อ






หน้าที ่107

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ า คสล. เพือ่ควบคุมการระบายน้ า ก่อสร้างประตูระบายน้ า 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   ประตูระบายน้ า สามารถควบคุม กองช่าง

คลองผีเส้ือ, คลองยายแอ๋ว, และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ตามแบบ อบต.บางเตย 3 แห่ง การระบายน้ าให้  

คลองยายเทียบ หมู่ที ่7 หรือกรมชลประทาน มีประสิทธภิาพ

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณถนน เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประสานงาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     เขตไฟฟ้าแรงต่ า ท าให้ประชาชน กองช่าง

เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า หมู่ที ่7 อย่างเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง มีไฟฟ้าใช้อย่าง  

เพียงพอและทัว่ถึง

7 สร้างซุ้มต้อนรับเข้าสู่พืน้ที่ เพือ่แสดงชื่อและจุดส าคัญ ก่อสร้าง/ติดต้ัง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ซุ้มแสดงเขต สามารถทราบถึง กองช่าง

หมู่ที ่7 ของพืน้ทีต่ าบลบางเตย ซุ้มแสดงเขตพืน้ที่ พืน้ที ่1 แห่ง เขตพืน้ที่  

8 ก่อสร้าง/ติดต้ังป้ายชื่อ ถนน/คลอง/ เพือ่แสดงชื่อและจุดส าคัญ ติดต้ังป้ายชื่อถนน คลอง 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ปา้ยชื่อถนน คลอง สามารถทราบชื่อ กองช่าง

ซอย ในพืน้ที ่หมู่ที ่1-7 ของพืน้ทีห่มู่ที ่1-7 ซอย ในพืน้ทีห่มู่ที ่1-7 ซอย ทุกจุด สถานทีส่ าคัญ  






หน้าที ่108

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

9 ติดต้ัง/ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบ แบบตะแกรง/ตู้กระจก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ประชาชนได้รับขอ้มลู กองช่าง

โครงเหล็กแบบตะแกรง หรือแบบ ข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ขนาด 2.40x4.80 เมตร จ านวนไมน่อ้ยกว่า ข่าวสารทุกประเภท  

ตู้กระจก ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย ขนาด 1.80x2.40 เมตร 7 แห่ง

10 ซ่อมแซมและยา้ยปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง ซ่อมแซมและย้าย 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ป้ายประชาสัมพันธใ์ช้งานได้อย่าง กองช่าง

จากซอยฉลอมมาติดต้ังหนา้ที่ท าการ มีประสิทธภิาพ ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 จุด มีประสิทธภิาพ  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7

11 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 335,000     335,000     335,000     335,000     335,000     ถนนลูกรังบดอัด ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนซอยฉลอม หมู่ที ่7 สัญจรไปมาของประชาชน กวา้ง ≈ 6.00 ม. 1 สาย ได้รับความสะดวก

ยาว ≈ 70 เมตร ในการสัญจรไปมา

12 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพือ่ป้องกันและดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด -           -           300,000     300,000     -           ระบบกล้อง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบฯ วงจรปิด ในชวีิตและทรัพยสิ์น เพิ่มเติม

ช่วง หมู่ที ่7 ของประชาชน ของ อบต.บางเตย จ านวน 1 ระบบ ของประชาชน (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่109

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจร  เพือ่ให้เกิดความสะดวกในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ถนนสาธารณะ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ไหล่ทาง และงานด้านการจราจร  สัญจรไปมาของประชาชน ผิวจราจร ไหล่ทาง ทุกสายในพืน้ที่ ได้รับความสะดวก

ถนนสาธารณะทุกสายในพืน้ที่ งานด้านการจราจร ในการสัญจรไปมา

2 ขยายเขต/ติดต้ัง/ปรับปรุง เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขต/ติดต้ัง/ปรับปรุง 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     ระบบไฟฟ้า ท าให้ประชาชน กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ า อย่างเพียงพอ และได้รับ ทีเ่กี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ สาธารณะใน มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย ความสะดวกปลอดภัย ในพืน้ที่ พืน้ที ่ เพียงพอและทัว่ถึง

3 ปรับปรุงภมูทิศัน/์ปลูกต้นไม ้ในพื้นที่ เพือ่ให้สภาพภูมิทัศน์ และ กิจกรรมเกี่ยวกับการ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ด าเนินการ มีสภาพภูมิทัศน์ กองช่าง

ต าบลบางเตย รวมถึงถนนสายหลัก ส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีม่ีความ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ร้อยละ 60 และส่ิงแวดล้อม

และสายรองของต าบลบางเตย ร่มร่ืน และสวยงาม การปลูกต้นไม้ ของพืน้ที่ ทีร่่มร่ืนสวยงาม

4 ติดต้ัง/วางระบบ/ปรับปรุง เพือ่ให้ระบบหอกระจายข่าว ติดต้ัง/วางระบบ/ปรับปรุง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ประชาชนไม่น้อย มีระบบการ กองช่าง

หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย และเสียงตามสายสามารถ ระบบหอกระจายข่าว กวา่ร้อยละ 60 ประชาสัมพันธท์ี่

พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม ในพืน้ที่ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ และเสียงตามสาย ได้รับข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

หมู่ที ่1-7 ต าบลบางเตย






หน้าที ่110

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการ/กิจกรรม ด้านโครงสร้าง เพือ่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ พืน้ทีต่ าบลบางเตย 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ด าเนินการไม่น้อย เป็นไปตามอ านาจ กองช่าง

พืน้ฐาน ตามอ านาจหน้าที/่  นโยบายรัฐบาล และอื่นๆ และพืน้ทีท่ีไ่ด้รับคัดเลือก กวา่ร้อยละ 90 หน้าที ่ตามนโยบาย 

ตามนโยบายรัฐบาลและอื่นๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ตามอ านาจหน้าที่ รัฐบาลและอื่นๆ 

เพือ่ประโยชน์สาธาณะ

6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพือ่ให้เกิดความปลอดภัย กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ระบบระบายน้ า เกิดความปลอดภัย กองช่าง

ระบบระบายน้ า และป้องกันน้ าท่วม ต่อชีวติและทรัพย์สิน ระบบระบายน้ าฯ เชน่ ทุกประเภท ในชวีิตและทรัพยสิ์น

ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย ของประชาชน ประตูระบายน้ า รางระบาย ในพืน้ที่

7 ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารทีอ่ยู่ใน เพือ่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง อาคารในความดูแล 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     อาคารทีม่ีความ เกิดประสิทธภิาพ กองช่าง

ความดูแลของ อบต.บางเตย เช่น มีประสิทธภิาพและเกิดความ ของ อบต.บางเตย สะดวกและ และความปลอดภัย

อาคารส านักงาน ฯลฯ ปลอดภัย ปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน


























หน้าที ่95

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที ่1 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

2 ขุดลอกคลองหมอคง เพือ่ให้การระบายน้้า คลองกวา้งเฉล่ีย 7.00 ม. -           -           150,000     150,000     -           คลองทีส่ะอาด การระบายน้้ามี กองช่าง

 (โดยใช้เคร่ืองจักร) หมู่ที ่1 เกิดประสิทธภิาพสูงสุด ยาว 750 เมตร จ้านวน 1 แห่ง ประสิทธภิาพสูง เพิ่มเติม

(ฉบบัที่ 1)

หมู่ที ่1 บ้านคลองสามบาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคมยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กลยุทธ์ 8 พัฒนาโครงสร้างและปจัจัยฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่96
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 180,000     180,000     180,000     180,000     180,000     คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที ่2 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

2 ขุดลอกล้ารางสาธารณะ (แรงงานคน)เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ข้างโรงงานฟาสิโน หมู่ที ่2 สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 1 สาย ได้สะดวก รวดเร็ว

ปัญหาน้้าท่วม ป้องกันน้้าท่วม

3 ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศบนผิวน้้า เพือ่บ้าบัดน้้าเสีย และช่วยลด ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     เคร่ืองเติมอากาศ สามารถลดปัญหา กองช่าง

บริเวณคลองคุต คลองยายแคน มลภาวะทางน้้า แบบกังหัน 4 ใบพัด อย่างน้อย 2 จุด น้้าเน่าเสียและลด

หมู่ที ่2 มลภาวะทางน้้า

หมู่ที ่2 บ้านคอราง






หน้าที ่97
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 36,000       36,000       36,000       36,000       36,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว  

หมู่ที ่3 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

หมู่ที ่3 บ้านคลองหลวง






หน้าที ่98
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 47,000       47,000       47,000       47,000       47,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที ่4 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

2 ขุดลอกคลองภานุ (แรงงานคน) เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก 13,000       13,000       13,000       13,000       13,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

หมู่ที ่4 สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 1 สาย ได้สะดวก รวดเร็ว

ปัญหาน้้าท่วม ระยะทาง ≈ 1,000 ม. ป้องกันน้้าท่วม

หมู่ที ่4 บ้านบางเตย






หน้าที ่99
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 69,000       69,000       69,000       69,000       -           คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที ่5 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

2 ขุดลอกปลายคลองโพธิ์ ต้ังแต่บ้าน เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก 50,000       50,000       50,000       50,000       -           คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ผู้ใหญ่ธวชั ไทยทว ี(แรงงานคน) สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 1 สาย ได้สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที ่5 ปัญหาน้้าท่วม ป้องกันน้้าท่วม

3 ขุดลอกปลายคลองป้าแจง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ -           -           30,000       30,000       30,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

(แรงงานคน) หมู่ที ่5 สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว  

ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

หมู่ที ่5 บ้านคลองโพธิ์






หน้าที ่100
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ -           -           40,000       40,000       40,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที ่6 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

2 ขุดลอกคลองดงตาล (แรงงานคน) เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

หมู่ที ่6 สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 1 สาย ได้สะดวก รวดเร็ว

ปัญหาน้้าท่วม ป้องกันน้้าท่วม

3 ขุดลอกคลองสวนกล้วยไม้  เพือ่ให้น้้าระบายได้ ขุดลอกคลองสวนกล้วยไม้  -           -           16,000       16,000       -           คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

(แรงงานคน) จากประตูระบายน้้า   สะดวก รวดเร็ว แก้ไข รายละเอียดตามแบบฯ จ้านวน 1 สาย ได้สะดวก รวดเร็ว

ถึง ถนนเฉลิมพระเกียรติหมู่ที ่6 ปัญหาน้้าท่วม ของ อบต.บางเตย แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

หมู่ที ่6 บ้านคลองดงตาล






หน้าที ่101
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 ขุดลอก/เก็บวชัพืชและส่ิงกีดขวาง เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอก/เก็บ 36,000       36,000       36,000       36,000       36,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ทางน้้า คลองสาธารณะในพืน้ที่ สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ที ่ทีไ่ด้รับ ได้สะดวก รวดเร็ว  

หมู่ที ่7 ปัญหาน้้าท่วม การขุดลอก/เก็บ ป้องกันน้้าท่วม

2 ขุดลอกคลอง (เพือ่น้าดินขึ้น) เพือ่ให้น้้าระบายได้อย่าง ขุดลอกน้าดินขึ้น 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       คลองสาธารณะ สามารถระบายน้้า กองช่าง

คลองยายเทียบ คลองยายแอ๋ว สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง จ้านวน 3 แห่ง ได้สะดวก รวดเร็ว  

คลองผีเส้ือ หมู่ที ่7 ปัญหาน้้าท่วม ป้องกันน้้าท่วม  

หมู่ที ่7 บ้านคลองผีเสื้อ






หน้าที ่102
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม เพือ่ให้ผู้ยากไร้มีทีอ่ยู่อาศัย ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       บ้านผู้ยากไร้ ประชาชนผู้ยากไร้ กองช่าง

บ้านผู้ยากไร้ ในพืน้ทีต้่าบลบางเตย อย่างเหมาะสมและปลอดภัย บ้านผู้ยากไร้ ในพืน้ที่ มีทีอ่ยู่อาศัย

2 ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศบนผิวน้้า เพือ่ปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ ด้าเนินการติดต้ัง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     แหล่งน้้า สามารถรักษา กองช่าง

ในล้าคลองสาธารณะทุกสาย เหมาะสมส้าหรับเพาะปลูก เคร่ืองเติมอากาศ สาธารณะ คุณภาพน้้าให้

ในพืน้ทีต้่าบลบางเตย และใช้ในชีวติประจ้าวนั บนผิวน้้า ในพืน้ที่ สะอาด

3 โครงการ/กิจกรรมตามอ้านาจหน้าที่ เพือ่ให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ พืน้ทีต้่าบลบางเตย 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ด้าเนินการไม่น้อย เป็นไปตามอ้านาจ กองช่าง

ตามนโยบายรัฐบาลและอื่นๆ  นโยบายรัฐบาล และอื่นๆ และพืน้ทีท่ีไ่ด้รับคัดเลือก กวา่ร้อยละ 90 หนา้ที่ ตามนโยบาย 

เพือ่ประโยชน์สาธาณะ ทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ตามอ้านาจหน้าที่ รัฐบาลและอื่นๆ 

 

4 ค่าตอบแทน ค่าควบคุมงาน ทีจ่่าย เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน การด้าเนินการเพือ่ให้ได้  - 200,000   200,000   200,000   200,000   จ้านวนคร้ังที่ การได้มาซ่ึง กองช่าง

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอก ค่าควบคุมงาน ทีจ่่ายให้แก่ มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ด้าเนนิการเพื่อ ส่ิงก่อสร้างที่ได้

เพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง เอกชนเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง ให้ได้ส่ิงกอ่สร้าง มาตรฐาน

หมู่ที ่1-7 ต าบลบางเตย






หน้าที ่96

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ อุดหนุนงบประมาณ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านัก

เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า ศูนย์ฯ ด้านการฝึกอบรมและ ตามโครงการด้านการ ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน ปลัดฯ

ต าบลบางเตย ด้านการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพเกษตรกร ฝึกอบรมและพัฒนา

พัฒนาอาชีพเกษตรกร อาชีพเกษตรกร

2 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ อุดหนุนงบประมาณ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านัก

เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า ศูนย์ฯ ด้านการป้องกันและ ตามโครงการด้านการ ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน ปลัดฯ

ต าบลบางเตย ด้านการป้องกันและ ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาด ป้องกันและก าจัดศัตรู

ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ สัตว์ พืช และโรคระบาดสัตว์

3 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ อุดหนุนงบประมาณ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านัก

เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า ศูนย์ฯ ด้านการส่งเสริม ตามโครงการด้านการ ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน ปลัดฯ

ต าบลบางเตย ด้านการส่งเสริม พันธุ์พืชพันธุ์สัตวพ์ันธุ์ดี ส่งเสริมพันธุ์พืช

พันธุ์พืชพันธุ์สัตวพ์ันธุ์ดี พันธุ์สัตวพ์ันธุ์ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่97
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ อุดหนุนงบประมาณ 90,000       90,000       90,000       90,000       90,000       อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านัก

เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า ศูนย์ฯ ด้านการบริหารจัดการ ตามโครงการด้านการ ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน ปลัดฯ

ต าบลบางเตยด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการ

5 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพือ่สนองพระราชด าริฯ ในการ พืน้ทีต่ าบลบางเตย 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จัดกิจกรรมหรือ มีข้อมูลเกี่ยวกับ ส านัก

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อนุรักษ์พันธกุรรมพืช ด าเนินการ พันธกุรรมพืชใน ปลัดฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อย่างน้อยปีละ พืน้ทีอ่ย่างถูกต้อง

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 1 คร้ัง






หน้าที ่98

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนหรือเยาวชน -           -           150,000     150,000     150,000     จัดโครงการ การด าเนนิโครงการฯ กอง

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินงานตามโครงการ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยปีละ เป็นไปด้วยความ การศึกษาฯ

 1 คร้ัง เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่99

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและแลกเปล่ียน เพือ่ให้อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     จัดฝึกอบรม อสม. ต าบลบางเตย กอง

เรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพแก่ ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบล ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อย่างน้อยปีละ มีศักยภาพใน สาธารณสุขฯ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น บางเตย มีศักยภาพในการ ต าบลบางเตย 1 คร้ัง การปฏิบัติหน้าที่

(อสม.) ต าบลบางเตย ปฏิบัติหน้าที่

2 โครงการฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่ให้คณะท างานมีความรู้ จัดฝึกอบรมและ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     จัดฝึกอบรม คณะท างานมีความรู้ กอง

การจัดท าแผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์ ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับ แลกเปล่ียนเรียนรู้การ อย่างน้อยปีละ ความเข้าใจทีถู่กต้อง สาธารณสุขฯ

และการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน การจัดท าแผนทีท่างเดิน จัดท าแผนทีท่างเดิน 1 คร้ัง เกี่ยวกับการจัดท า

ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ แผนทีท่างเดินฯ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ผู้มีภาวะพึง่พิงมีคุณภาพ จัดฝึกอบรมทักษะ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จัดฝึกอบรม ผู้มีภาวะพึง่พิงมี กอง

ของผู้มีภาวะพึง่พิง ชีวติทีดี่ อย่างน้อยปีละ คุณภาพชีวติทีดี่ สาธารณสุขฯ

1 คร้ัง ตามความเหมาะสม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่100
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม เพือ่ป้องกันและควบคุม  - จัดอบรมให้ความรู้ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     จัดกิจกรรม สามารถป้องกัน กอง

โรคไข้เลือดออก การเกิดโรคไข้เลือดออก และ  - แจกสารก าจัดลูกน้ า อย่างน้อยปีละ ควบคุมการเกิดโรค สาธารณสุขฯ

ลดจ านวนผู้ป่วยในพืน้ที่  - ฉีดพ่นสารเคมี 1 คร้ัง และลดจ านวนผู้ป่วย

5 โครงรณรงค์ป้องกันและควบคุม เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้  - จัดอบรมให้ความรู้ 100,000     100,000     100,000     100,000     จัดกิจกรรม ประชาชนมีความรู้ กอง

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ และสามารถป้องกันตัวจาก  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ และสามารถดูแล สาธารณสุขฯ

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 1 คร้ัง สุขภาพเบือ้งต้นได้

6 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้และ  - จัดอบรมให้ความรู้ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จัดกิจกรรม ประชาชนมีความรู้ กอง

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถป้องกันตัวให้  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ และสามารถป้องกัน สาธารณสุขฯ

โรคเอดส์ ปลอดภัยจากโรคเอดส์ 1 คร้ัง ตัวให้ปลอดภัย

7 การด าเนินการป้องก้นและควบคุม เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน  - จัดอบรมให้ความรู้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จัดกิจกรรม ประชาชนมีความรู้ กอง

โรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ และสามารถป้องกัน สาธารณสุขฯ

และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 1 คร้ัง ตัวให้ปลอดภัย






หน้าที ่101
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 การด าเนินงานและการบริหารจัดการเพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ  - บริการรับส่งผู้ป่วย 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - หน่วยบริการ ประชาชนเข้าถึง กอง

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน 1 หน่วย บริการอย่างรวดเร็ว สาธารณสุขฯ

9 อุดหนุนส าหรับสาธารณสุขมูลฐาน เพือ่สนับสนุนกิจกรรมที่ อุดหนุนงบประมาณ 52,500       52,500       52,500       52,500       52,500       อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ กอง

 (อสม.) ต าบลบางเตยทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 7,500 บาท ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน สาธารณสุขฯ

10 โครงการฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่ให้คณะกรรมการ ทสม. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรม 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       จัดอบรม หรือ คณะกรรมการ ทสม. กอง

ประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม ต าบลบางเตย มีความรู้และ แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดกิจกรรม เกดิความรู้และทกัษะ สาธารณสุขฯ

คณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ ทักษะในการปฏิบัติงานให้ ประสบการณ์ให้แก่ อย่างน้อยปีละ ในการปฏิบัติงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกิดประสิทธภิาพ คณะกรรมการ ทสม. 1 คร้ัง

ประจ าหมู่บ้าน (ทสม.) ต าบลบางเตย ต าบลบางเตย

11 โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษา เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดูแลส่ิงแวดล้อมและ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       มีพืน้ทีสี่เขียว ประชาชนมีส่วนร่วม กอง

ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ในการรักษาส่ิงแวดล้อมและ มีพืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึ้น เพิม่ขึ้นอย่างน้อย ในการเพิม่พืน้ที่ สาธารณสุขฯ

ธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัยพากรธรรมชาติ ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย ปีละ 1 แห่ง สีเขียวในพืน้ที่






หน้าที ่102
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้ เพือ่บ ารุงรักษาต้นไม้ สร้าง ถนนทุกสายในพืน้ที่ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ด าเนินการ ต้นไมไ้ด้รับการบ ารุง กอง

และก าจัดวชัพืชสองข้างทาง ทัศนียภาพทีส่วยงาม สะอาด ต าบลบางเตย อย่างน้อย รักษา เกดิทศันยีภาพ สาธารณสุขฯ

ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย ร่มร่ืน บริเวณสองข้างทาง 3 เดือน / คร้ัง ทีส่วยงาม ร่มร่ืน

13 โครงการคัดแยกขยะ เพือ่แยกประเภทขยะให้ถูก พืน้ทีต่ าบลบางเตย 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     พืน้ทีน่ าร่อง มีปริมาณขยะที่ กอง

สุขลักษณะ ง่ายต่อการก าจัด อย่างน้อย 3 แห่ง ต้องก าจัดน้อยลง สาธารณสุขฯ

14 โครงการสุขาน่าใช้ เพือ่ให้มีสุขาทีถู่กสุขลักษณะ พืน้ทีต่ าบลบางเตย 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       หน่วยบริการ มสุีขาที่ถกูสุขลักษณะ กอง

และมาตรฐานตามทีก่ระทรวง และร้านอาหาร และได้มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขก าหนด ในพืน้ที่ เพิม่ขึ้นในพืน้ที่

15 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน เพือ่สนับสนุนการ ด าเนินงานตามโครงการ -           -           140,000     140,000     -           ร้อยละของ การด าเนินงานตาม กอง

ตามโครงการพระราชด าริ ด าเนินงานตาม พระราชด าริครบ งบประมาณที่ โครงการฯ บรรลุ สาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ ทุกโครงการ ได้รับการสนับสนุนวตัถุประสงค์ เพิ่มเติม

ด้านสาธารณสุข (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่103

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการจัดการ เพือ่ให้การจัดการขยะมูลฝอย พืน้ทีต่ าบลบางเตย 2,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ปริมาณขยะฯ ที่ การจัดการขยะ กอง

ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและของเสีย ส่ิงปฏิกูลและของเสีย เข้าสู่ระบบการ มูลฝอยฯ เป็นไป สาธารณสุขฯ

ในจากชุมชน จากชุมชนมีประสิทธภิาพ จัดการฯ อย่างมีประสิทธภิาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่104

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม  เพือ่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       สนับสนุนทุกด้าน การด าเนินงานส าเร็จ ส านัก

เสริมสร้างสวสัดิการทางสังคม แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ บุคลากร ทรัพยากร ฯลฯ ทุกโครงการ ตามวตัถุประสงค์ ปลัดฯ

ให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ

2 อุดหนุนกลุ่มสตรีเพือ่การพัฒนา เพือ่สนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านัก

อาชีพต าบลบางเตย กิจกรรมของกลุ่มสตรีเพือ่ ให้กลุ่มสตรีเพือ่การ ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน ปลัดฯ

การพัฒนาอาชีพ ต.บางเตย พัฒนาอาชีพฯ

3 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ เพือ่สนับสนุนให้คนในชุมชน จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จดัอบรมอยา่งนอ้ย ประชาชนมีอาชีพ ส านัก

เพือ่คนในชุมชน มีอาชีพและรายได้ ปีละ 1 คร้ัง และมีรายได้ ปลัดฯ

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่105

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายเพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดซ้ืออุปกรณ์ออก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จัดซ้ืออย่างน้อย ประชาชนมีสุขภาพ กอง

กลางแจ้ง และอุปกรณ์กีฬา สุขภาพแข็งแรง ใส่ใจการ ก าลังกาย และอุปกรณ์ ปีละ 1 คร้ัง แข็งแรง ใส่ใจการ ศึกษาฯ

ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ กีฬาทีไ่ด้มาตรฐาน ออกก าลังกาย

2 โครงการสนับสนุนการออกก าลังกายเพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี  - จัดสถานทีส่ าหรับ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - มีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

และกิจกรรมนันทนาการของ สุขภาพกายทีแ่ข็งแรง และ ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย กายแข็งแรง และมี ศึกษาฯ

ประชาชน มีสุขภาพจิตทีดี่  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 แห่ง สุขภาพจิตทีดี่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่106

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนระบบกองทุน เพือ่เพิม่ความคล่องตัวในการ จ่ายเงินสมทบกองทุน 370,000     370,000     370,000     370,000     370,000     จ่ายเงินสมทบ อุดหนุนงบประมาณ สาธารณสุข

ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ บริหารจัดการกองทุนหลัก หลักประกันสุขภาพ ปีละ 1 คร้ัง ถูกต้อง ครบถ้วน

พืน้ทีส่ านักงานหลักประกันสุขภาพ  ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

(สปสช.)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่109

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบือ้งต้น เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จัดฝึกอบรม ประชาชนมีความรู้ ส านัก

ให้กับประชาชนในพืน้ที ่ เบือ้งต้น และสามารถ เบือ้งต้นเกี่ยวกับการ ปีละ 1 คร้ัง และทักษะ สามารถ ปลัดฯ

ต าบลบางเตย ช่วยเหลือตัวเองได้ ดับเพลิง ช่วยเหลือตัวเองได้

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ เพือ่ทบทวนความรู้เดิม และ จัดฝึกอบรมทบทวน 100,000     250,000     250,000     250,000     250,000     จัดฝึกอบรม อปพร. ต.บางเตย ส านัก

อปพร. ต าบลบางเตย เพิม่พูนความรู้ใหม่ ให้แก่ ความรู้ให้แก่ อปพร. ปีละ 1 คร้ัง ทบทวนความรู้เดิม ปลัดฯ

อปพร. ต าบลบางเตย ต าบลบางเตย และเกิดความรู้ใหม่

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ป้องกันและบรรเทาความ ให้ความช่วยเหลือ 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     ประชาชนทุกคน สามารถบรรเทาความ ส านัก

ความเดือดร้อนของประชาชนทีเ่กิด เดือดร้อนทีเ่กิดจากสาธารณภัย ทีจ่ าเป็นเบือ้งต้นอย่าง ทีไ่ด้รับผลกระทบ เดือดร้อนเบือ้งต้น ปลัดฯ

จากสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพืน้ที่ ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย จากสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน

4 โครงการต้ังด่าน อปพร.  เพือ่อ านวยความสะดวก และ ต้ังด่านตรวจหรือออก 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       อย่างน้อย เกิดความปลอดภัย ส านัก

ต าบลบางเตย รักษาความปลอดภัยแก่ชีวติ ตรวจพืน้ทีต่ าบลบางเตย เดือนละ 1 คร้ัง ต่อชวีิตและทรัพยสิ์น ปลัดฯ

และทรัพย์สินของประชาชน ของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่110

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการเสริมสร้างวนิัยจราจรสู่ เพือ่ให้ประชาชนและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       อย่างน้อย เกิดความปลอดภัย ส านัก

ความปลอดภัยในการเดินทาง มีความรู้เกี่ยวกับวนิัยจราจร เกี่ยวกับวนิัยจราจร ปีละ 1 คร้ัง ต่อชวีิตและทรัพยสิ์น ปลัดฯ

6 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เพือ่ให้ประชาชนและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้ด้าน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       อย่างน้อย เกิดความปลอดภัย ส านัก

สาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ มีความรู้และสามารถป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ปีละ 1 คร้ัง ต่อชวีิตและทรัพยสิ์น ปลัดฯ

เยาวชนและประชาชน ตนเองจากสาธารณภัยต่างๆ 

ในเบือ้งต้นได้

7 โครงการถังดับเพลิงเพือ่ชุมชน เพือ่ให้ประชาชนสามารถ จัดให้มีจุดติดต้ัง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       อย่างน้อย เกิดความปลอดภัย ส านัก

ปลอดภัยห่างไกลอัคคีภัย ช่วยบรรเทาอัคคีภัยในเบือ้งต้น ถังดับเพลิงในพืน้ทีเ่ส่ียง ปีละ 1 คร้ัง ต่อชีวติและทรัพย์สิน ปลัดฯ

ลดความสูญเสียทีเ่กิดขึ้น ต่ออัคคีภัย

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่อ านวยความสะดวกและ ต้ังจุดบริการประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ต้ังจุดบริการ ประชาชนได้รับความ ส านัก

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ให้บริการประชาชนในการ ช่วงเทศกาลส าคัญ หรือ อย่างน้อยปีละ สะดวกในการเดินทาง ปลัดฯ

เดินทางช่วงเทศกาลส าคัญ วนัหยุดยาว 2 คร้ัง ช่วงเทศกาล/วันหยุด






หน้าที ่111

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 โครงการทดสอบสมรรถภาพ เพือ่ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับ -           -           50,000       50,000       50,000       อย่างน้อยปีละ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ส านกัปลัดฯ

ร่างกายของพนักงานบุคลากร งานป้องกันฯ มีสุขภาพร่างกาย งานป้องกันฯ มีน้ าหนัก 1 คร้ัง กับงานป้องกันฯ มี เพิ่มเติม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีพ่ร้อมในการบริการประชาชน ไม่เกิน 100 กก. ต่อคน สุขภาพแข็งแรง (ฉบบัที่ 1)

และคณะกรรมการประเมิน

สมรรถภาพร่างกาย






หน้าที ่110

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด เพือ่ป้องและแก้ไขปัญหา สนับสนุนงบประมาณ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       อุดหนุนงบฯ ปัญหายาเสพติดใน กอง

ยาเสพติดและชุมชนเข้มแข็ง ยาเสพติดทีเ่กิดขึ้นในโรงเรียน ส าหรับด าเนินการ ปีละ 1 คร้ัง โรงเรียนและชุมชน การศึกษาฯ

ปลอดยาเสพติด และชุมชน ลดลง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่111

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรม บ าบัด เพือ่ลดจ านวนผู้ติดยาเสพติด จัดโครงการอบรม หรือ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จัดโครงการอบรม จ านวนผู้ติดยาเสพติด กอง

 ผู้ติดยาเสพติด ในพืน้ที ่ ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย จัดค่ายบ าบัดแก่ หรือค่ายบ าบัด ในพื้นที่ต าบลบางเตย สาธารณสุขฯ

ต าบลบางเตย ผู้ติดยาเสพติดในพืน้ที่ ปีละ 1 คร้ัง ลดลง

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ให้การป้องกันและแก้ไข จัดโครงการ/กิจกรรม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จัดโครงการ หรือ การปอ้งกนัและแกไ้ข กอง

ยาเสพติด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่าง เกี่ยวกับการป้องกันและ กิจกรรม ปัญหายาเสพติด สาธารณสุขฯ

ต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละ 1 คร้ัง เกิดประสิทธภิาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่114

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณให้ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       อุดหนุนงบฯ การปฏิบัติภารกิจ ส านัก

ยาเสพติดระดับต าบล ตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติ แก่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข ปีละ 1 คร้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปลัดฯ

การแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ปัญหายาเสพติดฯ บรรลุวตัถุประสงค์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ด้อย เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว ให้ความช่วยเหลือตาม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละ 90 ของ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว ส านัก

โอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ทีพ่ึง่พิง อ านาจหน้าที ่โอกาส ผู้แจ้งความจ านง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่ ปลัดฯ

และผู้ไร้ทีพ่ึง่พิง มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น และความเหมาะสม ได้รับการดูแล พึ่งพงิ มีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น

3 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสตรี จัดอบรมแลกเปล่ียน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้เข้าร่วมร้อยละ การด าเนนิกจิกรรม ส านัก

และครอบครัวต าบลบางเตย เรียนรู้ประสบการณ์ให้ 60 ของจ านวน สตรีและครอบครัว ปลัดฯ

แก่สตรีและครอบครัว สตรีและครอบครัว บรรลุเปา้หมาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่115

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนาศักยภาพในการ จัดฝึกอบรมและศึกษา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ผู้เข้าร่วมร้อยละ สมาชกิกลุ่มสตรีได้รับ ส านัก

กลุ่มสตรีเพือ่การพัฒนาอาชีพ ด าเนินงานของกลุ่มสตรี ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 60 ของจ านวน การพฒันาศักยภาพ ปลัดฯ

ต าบลบางเตย ประสบการณ์กลุ่มสตรี สมาชิกกลุ่มสตรี ในการปฏบิติังาน

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ และ จัดฝึกอบรมและศึกษา 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       ผู้เข้าร่วมร้อยละ ผู้สูงอายไุด้เรียนรู้ ส านัก

ผู้สูงอายุต าบลบางเตย ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ของจ านวน เพิ่มเติมและตระหนัก ปลัดฯ

ต าบลบางเตย ผู้สูงอายุ ถึงความส าคัญของตน

6 อุดหนุนชมรมผู้สุงอายุบางเตย เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ 143,700     143,700     143,700     143,700     143,700     อุดหนุนงบฯ การด าเนินงานและ ส านัก

สร้างสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุฯ ปลัดฯ

บางเตยสร้างสรรค์ เกิดประสิทธิภาพ

7 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       อุดหนุนงบฯ การด าเนนิงานและ ส านัก

ในชุมชนต าบลบางเตย และกิจกรรมศูนย์พัฒนา ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมศูนย์พฒันาฯ ปลัดฯ

ครอบครัวในชุมชน ต.บางเตย เกดิประสิทธิภาพ






หน้าที ่116

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       อุดหนุนงบฯ การด าเนนิงานและ ส านัก

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีละ 1 คร้ัง กจิกรรมกองทนุฯ ปลัดฯ

เกดิประสิทธิภาพ

9 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วใน จุดบริการข้อมูลข่าวสาร 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ต้ังจุดบริการ การทอ่งเที่ยวในพื้นที่ ส านัก

เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วถิีชุมชน พืน้ทีต่ าบลบางเตย การท่องเทีย่วในพืน้ที่ อย่างน้อย 1 จุด ได้รับการส่งเสริม ปลัดฯ

และวฒันธรรม

10 โครงการเยาชนจิตอาสา เพือ่ส่งเสริมเยาวชนให้มี จัดกิจกรรม หรืออบรม 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       จัดกิจกรรม หรือ จ านวนเยาวชน ส านัก

พัฒนาชุมชน จิตส านึกในการเป็นจิตอาสา ให้ความรู้ อบรมอย่างน้อย จติอาสามจี านวน ปลัดฯ

ปีละ 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น

11 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนฯ -           -           20,000       20,000       20,000       จ านวนเงิน การด าเนนิงานของ ส านกัปลัดฯ

ต าบลบางเตย ของสภาพเด็กและเยาวชน ได้รับการอุดหนุน งบประมาณ สภาเด็กและเยาวชน เพิ่มเติม

ต าบลบางเตข งบประมาณครบถ้วน บรรลุวัตถปุระสงค์ (ฉบบัที่ 1)






หน้าที ่115

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภยัและความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวติ จ่ายเงินสงเคราะห์ และ 6,000,000   6,800,000   6,800,000   7,000,000   7,000,000   ผู้ลงทะเบียนรับ ผู้สูงอายุทีรั่บเบีย้ ส านัก

 ทีดี่ขึ้น ช่วยเหลือด้านอื่นๆ การสงเคราะห์ มีคุณภาพชีวติทีดี่ ปลัดฯ

  

2 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพความพิการ เพือ่ให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวติ จ่ายเงินสงเคราะห์ และ -           1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ผู้ลงทะเบียนรับ ผู้พิการทีรั่บเบีย้ ส านัก

ทีดี่ขึ้น ช่วยเหลือด้านอื่นๆ การสงเคราะห์ มีคุณภาพชีวติทีดี่ ปลัดฯ

   

3 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อใหผู้้ปว่ยเอดส์ มคุีณภาพชวีิต จ่ายเงินสงเคราะห์ และ -           50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้ลงทะเบียนรับ ผู้ป่วยเอดส์ทีรั่บเบีย้ ส านัก

ทีดี่ขึ้น ช่วยเหลือด้านอื่นๆ การสงเคราะห์ มีคุณภาพชีวติทีดี่ ปลัดฯ

   

4 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       อุดหนุนงบฯ การด าเนนิงานและ ส านัก

กองทุนสวสัดิการชุมชน ปีละ 1 คร้ัง กจิกรรมกองทนุฯ ปลัดฯ

เกดิประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า












หน้าที ่119

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลบางเตย เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ  - อุดหนุนงบประมาณ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       อุดหนุนงบฯ การด าเนินงาน กอง

สภาวฒันธรรมต าบลบางเตย  - สนับสนุนกิจกรรม ปีละ 1 คร้ัง บรรลุวตัถุประสงค์ การศึกษาฯ

2 กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ เพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมแสดงออก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     จัดกิจกรรม ประชาชนได้ร่วม กอง

เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน ถึงความจงรักภักดีต่อ ปีละ 1 คร้ัง แสดงความจงรักภกัดี การศึกษาฯ

วโรกาสวนัพ่อแห่งชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสถาบันหลัก

3 กิจกรรรมวนัแม่แห่งชาติ เพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมแสดงออก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     จัดกิจกรรม ประชาชนได้ร่วม กอง

เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน ถึงความจงรักภักดีต่อ ปีละ 1 คร้ัง แสดงความจงรักภกัดี การศึกษาฯ

วโรกาสวนัแม่แห่งชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสถาบันหลัก

4 กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมแสดงออก 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000     จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วม กอง

งานรัฐพิธ ีและพระราชพิธต่ีางๆ ทีเ่กี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติ ถึงความจงรักภักดีต่อ กิจกรรม แสดงความจงรักภกัดี การศึกษาฯ

งานรัฐพิธ ีและพระราชพิธี สถาบันหลักของชาติ ต่อสถาบันหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่120

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้ จัดกิจกรรมเพือ่ให้เด็ก 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จัดกิจกรรม เด็กและเยาวชนได้ กอง

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และเยาวชนได้แสดง ปีละ 1 คร้ัง ตระหนักถึงบทบาท การศึกษาฯ

ของตน ความสามารถ และหน้าทีข่องตน

6 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพือ่ให้ประชาชนได้แสดงออก จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้ตระหนัก กอง

ต าบลบางเตย ถึงความกตัญญูกตเวที และให้ ผู้สูงอายุ ปีละ 1 คร้ัง ถึงความส าคัญ การศึกษาฯ

ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ ของตนเอง

7 กิจกรรมเพือ่การอนุรักษ์วฒันธรรม เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วม จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 240,000     240,000     240,000     240,000     240,000     จ านวนผู้เข้า ประชาชนได้ร่วม กอง

ประเพณีท้องถิ่น และวนัส าคัญ อนุรักษ์วฒันธรรม และ วฒันธรรมประเพณี และ ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วฒันธรรม การศึกษาฯ

ทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น วนัส าคัญทางศาสนา และประเพณีทอ้งถิ่น

8 โครงการวทิยาลัยผู้สูงวยั เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 200,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุสามารถ กอง

ต าบลบางเตย ให้มีความรู้ความเข้าใจและ และกิจกรรมสันทนาการ อย่างน้อย ด าเนินชีวติได้อย่าง การศึกษาฯ

การด าเนินชีวติอย่างเหมาะสม แก่ผู้สูงอายุทีส่มัครเข้า เดือนละ 2 คร้ัง เหมาะสม มคีวามสุข

ตามช่วงวยั ร่วมโครงการ






หน้าที ่121

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 กิจกรรมจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่ม เพือ่ให้กลุ่มองค์กรต่างๆ  - จัดฝึกอบรม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มองค์กรต่างๆ กอง

องค์กรต่างๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์  - สนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือ ได้รับความรู้ และ การศึกษาฯ

เพิม่เติม กจิกรรมแต่ละคร้ัง ประสบการณ์เพิ่มเติม






หน้าที ่126

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี สนับสนุนการจัดการ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนผู้มาใช้ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านัก

ทุกระดับ ส่วนร่วมทางการเมือง และ เลือกต้ังทุกระดับ รณรงค์ สิทธิ์เลือกต้ัง ทางการเมือง และ ปลัดฯ

การเลือกต้ังทุกระดับ ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ แต่ละคร้ัง การเลือกต้ังทุกระดับ  

ประชาสัมพันธข์่าวสาร

2 ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวจิัย เพือ่ให้ทราบถึงผลของการ จ้างหน่วยงานหรือ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       มีการประเมิน ได้ทราบถึงผลการ ส านัก

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ด าเนินการต่างๆ รวมถึงความ สถาบันทีเ่ป็นกลาง อย่างน้อยปีละ ด าเนินการ และความ ปลัดฯ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการศึกษาวจิัย 1 คร้ัง ระดับความพึงพอใจ  

3 โครงการสนับสนุนการจัดประชุม เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี สนับสนุนการจัดประชุม 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ด าเนินการ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านัก

ประชาคมหมู่บา้น/ต าบล รวมทั้งการ ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประชาคม และกิจกรรม อย่างน้อย ในการด าเนินงานและ ปลัดฯ

จัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ของ อปท. ของชุมชน ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมของ อปท.  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่127
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย เพือ่ให้บุคลกร ผู้น าชุมชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จัดฝึกอบรม บุคลากร ผู้น าชุมชน ส านัก

ให้แก่บุคลกร ผู้น าชุมชน ประชาชน ประชาชน และเยาวชน เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อย่างน้อยปีละ ประชาชน เยาวชน ปลัดฯ

และเยาวชน ในพืน้ทีต่ าบลบางเตย มีความรู้ด้านกฎหมายเพิม่ขึ้น ทีม่ีความจ าเป็นและส าคัญ 1 คร้ัง มีความรู้เพิม่ขึ้น  

5 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและสร้าง เพือ่ให้บุคลกร ผู้น าชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จัดฝึกอบรม บคุลากร ผู้น าชมุชน ส านัก

ความตระหนักด้านการป้องกัน ประชาชน และเยาวชน มีจิต ปลูกจิตส านึกและตระหนัก อย่างน้อยปีละ ประชาชน เยาวชน ปลัดฯ

การทุจริต ส านึกในการป้องกันการทุจริต ถึงการป้องกันการทุจริต 1 คร้ัง มจีติส านกึต้านทจุริต  

6 โครงการปรับปรุงผังก าหนด เพือ่ให้เกิดความชัดเจน ผังก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ 30,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จัดท าหรือปรับปรุง เกิดความชัดเจน ส านัก

ผู้รับผิดชอบงานบริการประชาชน ในการอ านวยความสะดวก งานบริการประชาชน อย่างน้อยปีละ สะดวก แกป่ระชาชน ปลัดฯ

ให้แก่ประชาชน 1 คร้ัง ผู้รับบริการ  

7 โครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริม เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับ  - อบรมให้ความรู้ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จดัอบรมใหค้วามรู้ ประชาชน ได้รับ ส านัก

ประชาธปิไตยในชุมชน ประชาธปิไตยให้แก่ประชาชน  - ศึกษาดูงาน หรือศึกษาดูงาน ความรู้เพิม่เติมด้าน ปลัดฯ

ปลีะ 1 คร้ัง ประชาธปิไตย  






หน้าที ่128
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 ค่าของขวญั ของรางวลั พวงมาลัย เพือ่ให้การจัดกิจกรรมต่างๆ จัดหาส่ิงของให้เหมาะสม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ส่ิงของครบถ้วน การจดักจิกรรมต่างๆ ส านัก

หรือพวงมาลา ฯลฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน กับการจัดกิจกรรม เหมาะสมทุก เป็นไปอย่าง ปลัดฯ

แต่ละคร้ัง กิจกรรม เหมาะสม  

9 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา เพือ่ให้ อปท. สามารถจัดเก็บ ให้ความรู้ทีถู่กต้องแก่ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     อบรมให้ความรู้ อปท. สามารถเก็บ กองคลัง

เพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ รายได้อย่างถูกต้อง เพิม่เติม ผู้มีหน้าทีแ่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ รายได้อย่างถูกต้อง  

ของ อบต.บางเตย และมีประสิทธภิาพ ทีจ่ัดเก็บรายได้ 1 คร้ัง และมีประสิทธภิาพ

10 โครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการ เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ และ จัดอบรมให้ความรู้ และ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       อบรมให้ความรู้ เกิดความร่วมมือและ กองคลัง

ช าระภาษีท้องถิ่นของ อบต.บางเตย การรับรู้ข่าวสารของผู้มีหน้าที่ ประชาสัมพันธช์่วงเวลา ประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสารของ  

ช าระภาษีทุกประเภท การช าระภาษี ปีละ 1 คร้ังขึ้นไป ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษี

11 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา เพือ่ให้ อปท. มีข้อมูลทีถู่กต้อง ข้อมูลแผนทีภ่าษี และ 200,000     500,000     300,000     300,000     300,000     ปรับปรุงข้อมูล อปท. มีข้อมูลแผนที่ กองคลัง

ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทะเบียนทรัพย์สินที่ อย่างน้อยปีละ ภาษีและทะเบียน  

ทรัพย์สินของ อบต.บางเตย ถูกต้อง ครบถ้วน 1 คร้ัง ทรัพย์สิน ครบถ้วน






หน้าที ่129
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนาความรู้ความสามารถ จัดฝึกอบรมและศึกษา 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ผู้เข้าร่วมร้อยละ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ส านัก

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเพิม่ประสิทธภิาพในการ ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 80 ของจ านวน การพัฒนาศักยภาพ ปลัดฯ

พนักงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ผู้มีสิทธิ์ทัง้หมด เกิดประสิทธภิาพใน  

ผู้น ากลุ่มองค์กรต่างๆ ของ การปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย

13 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ -           22,000       22,000       22,000       22,000       ได้รับเงินอุดหนุน การด าเนินงานของ ส านัก

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ตามอ านาจหน้าที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปลัดฯ

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีก่ลาง) ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร   บรรลุวตัถุประสงค์  

 ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง)   

14 โครงการเขา้ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา เพือ่พัฒนาความรู้ ความ ส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     จ านวนบุคลากร บุคลากร อบต.บางเตย ทุก

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถ และเพิม่ศักยภาพใน เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ทีเ่ข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้เพิ่มเติม ส านัก/กอง

และพนักงาน อบต.บางเตย ตามที่ การปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากร และร่วมสัมมนา และสัมมนา เกิดประสิทธภิาพใน  

หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น อบต.บางเตย การปฏิบัติหน้าที่






หน้าที ่130
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

15 จา่ยผลประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณี เพือ่เป็นขวญัและก าลังใจใน จ่ายผลประโยชน์ฯ ตาม 1,900,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   จ านวนบุคลากร เกิดขวญัและก าลังใจ ทุก

พเิศษ (โบนสั) ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น การปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากร อัตราทีก่ าหนด ทีม่ีสิทธิ์ได้รับ ในการปฏิบัติหน้าที่ ส านัก/กอง

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ใน อบต.บางเตย ตามระเบียบ ของบุคลากร  

16 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เพือ่ให้เกิดประสิทธภิาพและ จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนรายการ เกิดประสิทธิภาพ และ ทุก

เคร่ืองใช้ ครุภัณฑ์ ทีใ่ช้ในการ ความรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทีต้่องจัดซ้ือ ความรวดเร็วในการ ส านัก/กอง

ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน และให้บริการประชาชน ครุภัณฑ์ ทีจ่ าเป็น ให้บริการประชาชน

17 อดุหนนุส่วนราชการ/อดุหนนุกจิการ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 60,000       60,000       100,000     100,000     100,000     อุดหนุน ส่วนราชการ/กิจการ ทุก

ทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ทีข่อรับ ของส่วนราชการ/กิจการทีเ่ป็น ตามอ านาจหน้าที่ งบประมาณตาม ทีเ่ป็นประโยชน์ ส านัก/กอง

การสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ ประโยชน์สาธารณะ อ านาจหน้าที่ สาธารณะ ได้รับ  

งบประมาณถูกต้อง

18 โครงการ/กิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ เพือ่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ พืน้ทีต่ าบลบางเตย 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ด าเนินการไม่น้อย เป็นไปตามอ านาจ ทุก

ตามนโยบายรัฐบาลและอื่นๆ  นโยบายรัฐบาล และอื่นๆ และพืน้ทีท่ีไ่ด้รับคัดเลือก กวา่ร้อยละ 90 หนา้ที่ ตามนโยบาย ส านัก/กอง

เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ตามอ านาจหน้าที่ รัฐบาลและอื่นๆ 






หน้าที ่127

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางและ เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 25,000       25,000       25,000       25,000       25,000       อบรมให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ละ กองช่าง

ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน  และประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับงานผังเมือง อย่างน้อยปีละ ประชาชนมีความรู้  

และวางผังชุมชน เกี่ยวกับงานผังเมือง 1 คร้ัง เกี่ยวกับงานผังเมือง

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือ่ให้การด าเนินงานของการ อุดหนุนงบประมาณ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     งบประมาณที่ การด าเนินงานของ กองช่าง

อ าเภอสามพราน/อ าเภอพทุธมณฑล ไฟฟ้าในพืน้ทีต่ าบลบางเตย ตามประมาณการ ถูกต้อง ครบถ้วน การไฟฟ้าในพืน้ที่  

ตามประมาณการของการไฟฟ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ของการไฟฟ้าฯ เกิดประสิทธภิาพ

3 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม เพื่อใหผู้้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย ด าเนนิการก่อสร้าง/ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    บ้านผู้ยากไร้ ประชาชนผู้ยากไร้ กองช่าง

บา้นผู้ยากไร้ในพื้นที่ต าบล อย่างเหมาะสมและปลอดภยัซ่อมแซม ในพืน้ที่ มีทีอ่ยู่อาศัย

บางเตย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่128

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการ อบต. เคล่ือนที่ เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ จัดหน่วยบริการเคล่ือนที่ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ด าเนินการ ประชาชนได้รับความ ส านัก

สะดวกในการติดต่อราชการ ของส่วนราชการต่างๆ ปีละ 1 คร้ัง สะดวกในการติดต่อ ปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่130

ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพือ่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย จ่ายเงินสมทบกองทุน 650,000     650,000     650,000     650,000     650,000     สมทบกองทุน เปน็ไปตาม กฎหมาย กองคลัง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้อง ปีละ 1 คร้ัง ระเบียบ ข้อบังคับ  

2 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ จ านวนลูกจ้างประจ า 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ผู้มีสิทธไิด้รับเงิน ลูกจ้างประจ าได้รับ กองคลัง

ลูกจ้างประจ าทีเ่กษียณ ของ อบต.บางเตย บ าเหน็จฯ เงินบ าเหนจ็ครบถว้น

อายุราชการ

3 สมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย จ่ายเงินสมทบกองทุน 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     สมทบกองทุน เปน็ไปตาม กฎหมาย กองคลัง

ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้อง ปีละ 1 คร้ัง ระเบียบ ข้อบังคับ  

4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจ านวนพนักงานจ้าง -           20,000       20,000       20,000       20,000       สมทบกองทุน พนักงานจ้างได้รับ กองคลัง

พนักงานจ้าง ของ อบต.บางเตย ของ อบต.บางเตย เงินทดแทน เงินทดแทนตาม

ครบถ้วน หลักเกณฑ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า






หน้าที ่131
ยุทธศาสตร์ อบต.บางเตย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 เงินส ารองจ่ายกรณี จ าเป็นเร่งด่วน เพือ่ใช้จ่ายกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ด าเนินการใช้จ่าย 500,000     500,000     500,000     500,000     -           พืน้ที ่ กรณีจ าเป็น เร่งด่วน ทุก

หรือฉุกเฉิน ตามอ านาจหน้าที่ หรือกรณีฉุกเฉินตามอ านาจ ตามความจ าเป็น ต าบลบางเตย หรือฉุกเฉิน ได้รับ ส านัก/กอง

หน้าที่ การด าเนินการ  

6 สนับสนุนทุนการศึกษาคณะผู้บริหาร เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ สนับสนุนทุนการศึกษา 50,000       50,000       50,000       50,000       -           จ านวนบุคลากร ได้พัฒนาความรู้ ทุก

สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน และเกิดประสิทธภิาพในการ ทีม่ีสิทธิ์ได้รับ ความสามารถ ส านัก/กอง

ของ อบต.บางเตย ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ เพิม่ขึ้น  






หน้าที ่143

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ตัว 5,000      5,000      -         -         -         ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป เก้าอี้ส านักงานมีทีเ่ท้าแขนปรับความสูงได้

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ชุด 5,000     5,000     -        -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป โต๊ท างานพร้อมเก้าอี้

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 16,000   16,000   -        -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 9,000     9,000     -        -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป เคร่ืองพิมพ์ Multifunction

                                                                                                        บัญชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและทีม่า
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 2,800     2,800     -        -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 ตัว -        30,000   -        -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล

7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ตัว -        700       700       -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานบริหารทัว่ไป อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 หลัง 7,000     7,000     -        -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง ตู้บานเล่ือน

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 3 ชุด 30,000   30,000   -        -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 5 ตัว 10,000   10,000   -        -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เก้าอี้ส านักงานมีทีเ่ท้าแขนปรับความสูงได้

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 32,000   32,000   -        -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 18,000   18,000   -        -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองพิมพ์ Multifunction
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 5,600     5,600     -        -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ตัว -        5,000     5,000     -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เก้าอี้ส านักงานมีทีเ่ท้าแขนปรับความสูงได้

8 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง -        17,000   17,000   -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง -        16,000   16,000   -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองพิมพ์ Multifunction

10 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง -        2,500     2,500     -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

11 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 จอ -        3,000     3,000     -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง จอ LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว






หน้าที ่147

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

12 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 จอ -        -        2,800     -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง จอแสดงภายไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

13 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ตัว -        -        12,000   -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง โต๊ะท างาน เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

14 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 5 ตัว -        -        12,500   -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เก้าอี้ส านักงานมีทีเ่ท้าแขนปรับความสูงได้ เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

15 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ตัว -        -        94,000   -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

16 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ตัว -        -        27,400   -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง เคร่ืองปรับอากาศขนาด 15,000 บีทียู เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

17 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 ตัว -        1,400     1,400     -        -        กองคลัง

   งานบริหารงานคลัง อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 






หน้าที ่148

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง -        11,800   11,800   -        -        ส านกังานปลัดฯ

     งานวางแผนสถิติและวชิาการ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA






หน้าที ่149

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1 เคร่ือง 10,000   10,000   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

เล่ือยโซ่ยนต์ขนาด 11 นิ้ว

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 2 เคร่ือง 56,000   56,000   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองรับส่งวทิยุชนิดติดรถยนต์ 10 วตัต์

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 เคร่ือง 15,000   15,000   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองให้ออกซิเจนส าหรับช่วยหายใจ

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 4 ชุด 80,000   80,000   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน

5 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 7 เคร่ือง 11,200   11,200   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิงแบบยกหิว้ชนิดผงเคมีแห้ง

ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์






หน้าที ่150

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

6 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 3 เคร่ือง 10,500   10,500   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิงแบบยกหิ้วชนดิคาร์บอนไดออ็กไซด์

สะสมแรงดัน ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์

7 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ตู้ -        40,000   40,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

ตู้เก็บชุดดับเพลิงและเก็บอุปกรณ์

8 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ชุด -        5,000     5,000     -        -        ส านักงานปลัดฯ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้

9 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1 เคร่ือง -        4,000     4,000     -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองชาร์ทแบตเตอร่ีขนาด 60 V

10 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 8 เคร่ือง -        96,000   96,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองรับส่งวทิยุระบบ VHF/FM

ชนิดมือถือ 5 วตัต์






หน้าที ่151

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

11 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชุด -        240,000   -        -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ถังอัดอากาศ

12 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 3 ชุด -        150,000   150,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน

13 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 8 ชิ้น -        120,000   120,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

หน้ากากกันควนัและสารพิษ

14 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 1 หัว -        5,000   5,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

หัวฉีดน้ าดับเพลิงหัวฟร็อกซ์ชนิดฝอยเกลียว

15 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 2 หัว -        60,000   60,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

หัวฉีดน้ าดับเพลิงหัวฟร็อกซ์แบบด้ามปืน






หน้าที ่152

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

16 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 1 หัว -        10,000   10,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

หัวฉีดน้ าดับเพลิงหัวฟร็อกซ์แบบล าตรง

17 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 1 เคร่ือง -        400,000   400,000   -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองระบายควนัพร้อมท่อส่งอากาศ

18 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 1 เคร่ือง -        30,000    30,000    -        -        ส านักงานปลัดฯ

เคร่ืองมืองัดอเนกประสงค์

18 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 6 ใบ -        -        192,000  192,000  -        ส านักงานปลัดฯ

หมวกนิรภัยส าหรับนักดับเพลิงงานป้องกันฯ เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

19 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 1 ตัว -        -        18,000   18,000   -        ส านักงานปลัดฯ

กล้องถ่ายภาพความร้อน เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

20 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ตู้ -        -        6,000     6,000     -        ส านักงานปลัดฯ

จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู เพิม่เติม (ฉบับที ่1)






หน้าที ่153

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

21 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 6 คู่ -        -        51,600   51,600   -        ส านักงานปลัดฯ

ถุงมือดับเพลิงแบบยาวพร้อมวสัดุสะท้อนแสงหลังมือ เพิม่เติม (ฉบับที ่1)






หน้าที ่154

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 2 ซุ้ม 150,000   150,000   -         -         -         กองการศึกษาฯ

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1 ชุด 20,000    20,000    -         -         -         กองการศึกษาฯ

ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 ถัง 6,500      6,500      -         -         -         กองการศึกษาฯ

คูลเลอร์น้ าสแตนเลส

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 เคร่ือง 10,200    10,200    -         -         -         กองการศึกษาฯ

เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ขนาด 22 นิ้ว 

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง -         5,900      5,900      -         -         กองการศึกษาฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 เคร่ือง -         3,500      3,500      -         -         กองการศึกษาฯ

เคร่ืองเคลือบเอกสาร






หน้าที ่155

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 เคร่ือง -         18,000    18,000    -         -         กองการศึกษาฯ

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรัม

8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง -         17,000    17,000    -         -         กองการศึกษาฯ

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง -         5,900      5,900      -         -         กองการศึกษาฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง -        -        34,000   -        กองการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง -        -        22,000   -        กองการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรับงานประมวลผล เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง -        -        30,000   -        กองการศึกษา

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี เพิม่เติม (ฉบับที ่1)






หน้าที ่156

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง -        -        11,600   -        กองการศึกษา

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 5 ตัว -        -        10,000   -        กองการศึกษา

โต๊อเนกประสงค์ เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 100 ตัว -        -        95,000   -        กองการศึกษา

เก้าอี้บุนวม เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ตัว -        -        3,000     -        กองการศึกษา

เก้าอี้นักบริหารระดับต้น เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ตัว -        -        42,300   -        -        กองการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 32,000 BTU แผนฯ 61-65

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ตัว -        700       700       -        -        กองการศึกษา

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ แผนฯ 61-65






หน้าที ่157

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

1 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ชุด 10,000   10,000   10,000   -        -        กองสาธารณสุขฯ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้

2 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 ชุด 24,000   24,000   -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

พ่วงข้างจักรยานยนต์

3 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1 เคร่ือง 30,000   30,000   -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

ปัม๊พ่นยาพร้อมเคร่ืองยนต์

4 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 2 ชุด 30,000   30,000   -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองเจียรไร้สาย

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 16,000   16,000   -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

6 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 9,000     9,000     -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction






หน้าที ่158

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

7 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 2,800     2,800     -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

8 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 เคร่ือง 58,000    58,000    -         -         -         กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

9 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1 เคร่ือง 10,000    10,000    -         -         -         กองสาธารณสุขฯ

เล่ือยโซ่ยนต์ขนาด 11 นิ้ว

10 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 16,000   16,000   -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

11 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน 2,400,000   2,400,000   2,400,000   -        -        กองสาธารณสุขฯ

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน

12 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ตู้ -        -        11,000   -        -        กองสาธารณสุข

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิด 3 ชั้น เพิม่เติม (ฉบับที ่1)






หน้าที ่159

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 เคร่ือง 30,000    30,000    -         -         -         กองช่าง

เคร่ืองสกัดคอนกรีต

2 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 20 ชุด 86,000    86,000    -         -         -         กองช่าง

โคมไฟถนนหลอดไฟ LED 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 20 ชุด 102,000   102,000   -         -         -         กองช่าง

โคมไฟถนนหลอดไฟแสงจันทร์

4 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7 ตัว 17,500    17,500    -         -         -         กองช่าง

เก้าอี้ส านักงานมีทีเ่ท้าแขนปรับความสูงได้

5 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 ตู้ 30,000    30,000    -         -         -         กองช่าง

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก

6 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ 2 ชุด 9,000      9,000      -         -         -         กองช่าง

เทปวดัระยะทาง






หน้าที ่160

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

7 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ 1 ชุด 7,000      7,000      -         -         -         กองช่าง

ล้อวดัระยะทาง

8 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 22,000    22,000    -         -         -         กองช่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที ่1

9 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 30,000    30,000    -         -         -         กองช่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที ่2

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 5,600      5,600      -         -         -         กองช่าง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 

11 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 เคร่ือง -         94,000    94,000    -         -         กองช่าง

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 BTU

12 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 เคร่ือง -         17,000    17,000    -         -         กองช่าง

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 12,000 BTU






หน้าที ่161

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีม่า

13 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 20 ชุด -         100,000   100,000   -         -         กองช่าง

โคมไฟถนนหลอดไฟ LED

14 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 20 ชุด -         120,000   120,000   -         -         กองช่าง

โคมไฟถนนหลอดไฟแสงจันทร์

15 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 เคร่ือง -         24,000    24,000    -         -         กองช่าง

เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ขนาด 20 ลิตร

16 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 ตัว -        -        21,000   -        กองช่าง

เคร่ืองตบดิน เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

17 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1 ตัว -        -        10,000   -        กองช่าง

ปัม๊น้ าอัตโนมัติชนิดใช้กับบ่อน้ าต้ืน (220 โวลต์) เพิม่เติม (ฉบับที ่1)

18 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ตัว -        700       700       -        -        กองช่าง

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ แผนฯ 61-65

19 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 จอ -        -        2,800     -        กองช่าง

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว



ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28, 29 ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
41. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ 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 ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งเป็นแบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้      
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน    
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามตาราง  ดังนี้ 
 

ตาราง : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5  
     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 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  
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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 และ
การสาธารณสุข 

    

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      
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่จะส่งผล
กระทบตามมาในอนาคต 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ควรมีการก าหนดผังเมืองรวมของชุมชน หรือก าหนดโซนพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรหรือ
พ้ืนที่ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ในชุมชน
ให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งระบบการระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีระบบการบริหารการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ เป็นต้น   
 

 
 



 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

---------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กอร์ปกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561       
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย      
ตั้งแตว่ันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นายวิทยา  ชิวค้า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 
 

 

 


