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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
ฉบับนี้ได้มีการจัดท าให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนาที่
เหมาะสมตามนโยบายในการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อัน
เป็นลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักแห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได้รวบรวมข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
เป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองเป็นชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนที่มีการบริหารงานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนกอง ตลอดจนการบริหารงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
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                                                                      อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 
---------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ขนาดและท่ีตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที ่3  ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนนครอินทร์ – ราชพฤกษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 6.09 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 3,806 ไร่ มี
ระยะทางห่างจากอ าเภอบางกรวย ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองบางกอกน้อยและต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 



2 
 

 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่เดิมส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมคลองบางกอกน้อย ซึ่งเกิดจากที่ดินงอกตามตลิ่ง โดยจะเห็นได้ว่า

โบราณสถานที่ส าคัญ เช่น วัดต่างๆ เดิมตั้งอยู่บริเวณแม่น้ า แต่ตอนหลังได้เกิดที่งอกตลิ่งท าให้หน้าวัดมีสภาพตื้นเขิน เช่น 
บริเวณวัดไทยเจริญ เป็นต้น และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคลองต่างๆ มากมายหลายคลอง ดังนั้นในแต่ละปีจะเกิดน้ า
ท่วมเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันมีถนนนครอินทร์ – ถนนราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นถนนต่อเชื่อมของสะพานพระราม 5 ตัดผ่านวง
เวียนพระราม 5 – รัตนาธิเบศร์ และมีโครงการของหมู่บ้านจัดสรรขึ้นอีกมากมาย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลบางขุนกองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองบางขุนกอง นายปฏิพัทธิ์   ทองสุข  ก านันต าบลบางขุนกอง 
หมู่ที่ ๒ บ้านวัดซองพลู  นางวาสนา ชะงัก  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ บ้านวัดไทยเจริญ  นางสาวสาวิตรี เผือกคเชนทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ บ้านบางนายไกร  นายสถาพร ช้างเกิด  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านวัดอุทยาน  นายสวัสดิ์ เกษรมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบางราวนก นายวิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  ต าบลบางขุนกองอยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ ๓ จ.นนทบุรี 

3. ประชากร 
ต าบลบางขุนกอง มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 10,722 คนแยกเป็นชาย 4,823 คน  

เป็นหญิง  5,899 คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,843 ครัวเรือน 
 

จ านวนประชากร จ าแนกรายหมู่บ้าน 

ต าบล/หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
ต าบลบางขุนกอง 5,843 4,823 5,899 10,722 
     หมู่ที่ ๑ บ้านคลองบางขุนกอง 1,209 981 1,231 2,212 
     หมู่ที่ ๒ บ้านวัดซองพลู 792 574 634 1,208 
     หมู่ที่ ๓ บ้านวัดไทยเจริญ 1,205 993 1,192 2,185 
     หมู่ที่ ๔ บ้านบางนายไกร 1,434 1,140 1,485 2,625 
     หมู่ที่ ๕ บ้านวัดอุทยาน 440 510 603 1,113 
     หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบางราวนก 763 625 754 1,379 

                                                           ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอบางกรวย ณ เดือนเมษายน 2562 
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4. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 

-  โรงเรียนอนุบาล    จ านวน  1 แห่ง 
-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน  3 แห่ง 
-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จ านวน  ๑ แห่ง 
-  ห้องสมุดประชาชน    จ านวน  ๑ แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    จ านวน  ๑ แห่ง 

๔.๒  การสาธารณสุข 
-  รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบางขุนกอง จ านวน  2 แห่ง 
-  กองทุนหลักประกันสุขภาพ   จ านวน  ๑        กองทุน 
-  อสม. ประจ าต าบล    จ านวน        77 คน 
-  แพทย์ประจ าต าบล    จ านวน  ๑ คน 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน  3 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคม 

-  การคมนาคมทางน้ า มีเส้นทางหลักอยู่ 7 เส้นทาง คือ 
1)  คลองบางราวนก  เริ่มจาก คลองบางกอกน้อย – วัดหชู้าง 

 2)  คลองบางนายไกร  เริ่มจาก คลองบางกอกน้อย – แยกคลองขวางบางขุนกอง 
 3)  คลองวัดไทยเจริญ  เริ่มจาก คลองบางกอกน้อย – คลองขวางบางขุนกอง 
 4)  คลองบางขุนกอง  เริ่มจาก คลองบางกอกน้อย – คลองบางโคเผือก 
 5)  คลองวัดบางไกรใน  เริ่มจาก คลองขวางบางขุนกอง – คลองบางโคเผือก 
 6)  คลองขวางบางขุนกอง  เริ่มจาก คลองบางนายไกร(ช่วงที่ 3) – คลองบางขุนกอง 
 7)  คลองบางโคเผือก  เริ่มจาก วัดหูช้าง – ปลายคลองบางขุนกอง 
-  การคมนาคมทางบก มีเส้นทางหลัก 22 เส้นทาง คือ 
 1)  ถนนวัดจ าปา      จาก ถนนนครอินทร์ – สะพานคลองบางขุนกอง (วัดจ าปา) 
 2)  ถนนบ้านบางขุนกอง   จาก ถนนนครอินทร์ – สามแยกนายกัน 
 3)  ถนนบ้านบางขุนกอง – บ้านวัดไทยเจริญ   จาก ถนนราชพฤกษ์ – วัดไทยเจริญ 
 4)  ถนนซอยนางบุญช่วย   จาก สะพานคลองบางโคเผือก – บ้านนางบุญช่วย 

 5)  ถนนสายบ้านนายสายทอง   จาก สามแยกโรงธูป – ถนนราชพฤกษ์ 

 6)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 1) จากถนนสายบา้นนายสายทอง – ถนนซอยรว่มใจพัฒนาชว่งที่ 2 

 7)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 2) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาชว่งที่ 1 - ถนนซอยร่วมใจพัฒนาชว่งที่ 3 

 8)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 3) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาชว่งที่ 2 - ถนนซอยร่วมใจพัฒนาชว่งที่ 4 
 9)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 4) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาชว่งที่ 3 - สะพานคลองบางโคเผือก 
 10) ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 5) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 2 - สะพานคลองขวางบางขุนกอง 
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 11)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 6) จากสะพานคลองขวางบางขุนกอง – ถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 7 

 12)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 7) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 6 – สะพานปลายคลองวัดไทยเจริญ 

 13)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 8) จากสะพานปลายคลองวัดไทยเจริญ – ถนนซอยร่วมใจพัฒนาชว่งที่ 9 

 14)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 9) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 8 - ท้ายถนนซอยรว่มใจพัฒนาชว่งที่ 9 

 15)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (หลังโฮมโปร) จากถนนซอยรว่มใจพฒันาช่วงที่ 9 – หลังโฮมโปร 

 16)  ถนนวัดโพธิ์เอน – วัดบางไกรใน  จาก ถนนนครอินทร์ – สะพานล าประโดงวัดโพธ์ิเอน 

 17)  ถนนบ้านต้นโพธิ์ – บางนายไกร  จาก วัดบางไกรใน – สะพานคลองบางโคเผือก 

 18)  ถนนวัดตะระเก   จาก ถนนบ้านต้นโพธ์ิ – บางนายไกร ถึง ท้ายถนนวัดตะระเก 

 19)  ถนนบ้านโพธิ์เอน – บ้านบางไกร  จาก ถนนนครอินทร์ – วัดบางไกรใน 

 20)  ถนนบ้านบางราวนก – วัดอุทยาน  จาก สะพานคลองบางราวนก – วัดอุทยาน 

 21)  ถนนบ้านวัดอุทยาน – บ้านวัดไทยเจริญ  จาก วัดอุทยาน – วัดไทยเจริญ 

 22)  ถนนซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม จากถนนบ้านวัดอุทยาน-บ้านวัดไทยเจริญ ถึงท้ายถนนศาลเจ้าแม่ทับทิม 

 5.2  การไฟฟ้า 
  -  การไฟฟ้านครหลวงขยายเขตบริการท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

๕.3  การประปา 
 -  การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตพ้ืนที่บริการทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 5.4  โทรศัพท์ 
  -  การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 100 ของครัวเรือน 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การประกอบอาชีพ 

ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็น
หลัก เช่น ท าสวนผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีถนนสายนครอินทร์ – ถนนสายราชพฤกษ์ ตัดผ่านท าให้
เกิดหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่ทางการเกษตรลดลง  โดยจ าแนกไดด้ังนี้ 

-  พ้ืนที่สวนผลไม้   จ านวน  172 ไร่ 
-  พ้ืนที่สวนไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน  29 ไร่ 
-  ครัวเรือนที่ท าการเกษตร จ านวน  185 ครัวเรือน 

๖.๒  ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
-  โรงแรม/รีสอร์ท  จ านวน  4 แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  4 แห่ง 
-  ร้านอาหาร   จ านวน  134 แห่ง 
-  ตลาดสด (พระราม 5)  จ านวน  1 แห่ง 
-  อาคารพาณิชย์   จ านวน  36 แห่ง 
-  หมู่บ้านจัดสรร   จ านวน  24 โครงการ 
-  ห้องเช่า   จ านวน  20 แห่ง 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในต าบลบางขุนกองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

-  วัดประจ าต าบลบางขุนกอง ทั้งหมด  8  แห่ง ดังนี้ 
 1)  วัดตะระเก  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
 2)  วัดซองพลู  ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
 3)  วัดจ าปา  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
 4)  วัดไทยเจริญ  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
 5)  วัดบางไกรนอก ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
 6)  วัดบางไกรใน  ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
 7)  วัดอุทยาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
 8)  วัดโพธิ์เอน  ต้ังอยู่หมู่ที่  6 
-  โบราณสถาน   จ านวน  1 แห่ง 

7.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  งานประเพณีตักบาตร 108   เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
-  งานประเพณีวันสงกรานต์   เดือนเมษายน ของทุกปี 
-  งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ า  เดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
-  งานประเพณีลอยกระทง              เดือนพฤศจิกายน  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1 น้ า 

-  แหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบด้วย 
 1)  ล าคลองสายหลัก   จ านวน  7 สาย 
 2)  ล าประโดง,บึง,หนองและอ่ืนๆ  จ านวน  69 แห่ง 
 

9. อ่ืนๆ 
 9.1  มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น    จ านวน  50 คน 
  -  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จ านวน  200 คน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 
 ยุทธศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ    
                    ธรรมาภิบาลในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร  
   อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโด 
   ระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ  
    พัฒนาการบริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
    สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม 
    การบริการทางการแพทย์และการศึกษาสู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้อง 
    กับวิถีชีวิต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี 
    ชื่อเสียงระดับประเทศ 

  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 
  ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคการ 
     เกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม  ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มี 
     คุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ 
     ประชาคมอาเซียนได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นอันดีงาม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวน้า งามล้้าสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ 
    ประชาคมอาเซียนได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นอันดีงาม 
 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  การสร้างสมดุลการพัฒนา โดยการพัฒนาคนเป็นส้าคัญ มุ่งเน้นในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนชาวต้าบลบางขุนกองมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  ปี 2561 50 % 
  ปี 2562 60 % 
  ปี 2563 70 % 
  ปี 2564 80 % 
  ปี 2565 90 % 
  

 2.6 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  5. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า 
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  7. พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  8. พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสียและมลพิษต่างๆ 
  2. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
  1. ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์และการลงทุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสาน 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      อันดีงาม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา และวันส้าคัญต่างๆ 
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาคนเป็นส้าคัญตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาจังหวั ด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ก. ด้านสังคม 
  ปัญหา 
  สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ยังเป็นสังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีกรรมวิธีทางด้านการเกษตร และมีหมู่บ้านจัดสรร ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการ
กระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส้าหรับปัญหาที่น่าจะ
มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ดังนี้ 
  1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ ขาดงบประมาณในการ
ด้าเนินงาน 
  3. ปัญหาภัยแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าในฤดูแล้ง 
  4. ปัญหาน้้าท่วมในพื้นท่ี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทั่วไป 
  5. คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกับเด็ก จึงขาดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
  6. ขาดสถานที่ส้าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาให้ลดน้อยลง 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  1. ปัจจุบันประชาชนสนใจหันมาออกก้าลังกายดูแลตนเอง และมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจาก
หน่วยงานท้องถิ่น ท้าให้ในเขตพ้ืนที่จึงมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นแต่ขาดงบประมาณในการด้าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เพียงพอ 
  2. ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนชื้นเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไข้เลือดออก 
  3. เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ขาดการปลูกจิตส้านึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 – 35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ไปศึกษาเล่า
เรียนหรือไปท้างานที่อ่ืน ทั้งพ้ืนที่ท้าการเกษตรมีมากมายแต่ขาดแรงงานที่ส้าคัญในการสานต่อสืบทอดอาชีพ 
  4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก้าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแต่ปัญหานี้กลับไม่ลด
น้อยลง เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงจึง
ยากแก่การแก้ไขปัญหา 
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  5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจากงบประมาณที่จะส่งเสริมไม่เพียงพอ ประกอบกับไม่มีพ้ืนที่ใน
การเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง  
หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่ส้าคัญคือประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการให้ข้อมูลเพราะค้านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในทางที่ผิด ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  การคาดการณ์ในอนาคต 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา วิชาการ อาคารสถานที่ 
โดยเฉพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนตลอดจนให้น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
  2. การสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
  3. การสร้างอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กลุ่มต่างๆ น้าไปต่อยอดและสร้าง
รายได้ให้ครอบครัวต่อไป 
  4. การสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีส่ วนร่วม
ในการบริหารจัดการของท้องถิ่นในทุกด้าน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะและมีจิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ลดปริมาณขยะในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างองค์กรท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม ลูกหลานสานต่ออาชีพ
เกษตรกรรมอย่างภูมิใจ และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ เล่นกีฬา ออกก้าลังกายและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ สามารถใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

  ข. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัด แก้ไขปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมเป็นธรรมอย่างที่สุด เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัว
ของชุมชน การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ หรือ
ชุมชนใหญ่ก้าลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส้าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางขุนกอง ต้องให้ความส้าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองถึงแม้จะมีพ้ืนที่ในการบริหารจัดการไม่  
มากนัก เพ่ืออนาคตจะได้ไม่ประสบปัญหาหรือประสบปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
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  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  1. เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคมนาคมหมู่บ้าน บางเส้นทางก่อสร้างไม่เสร็จ ท้าให้เกิด
ฝุ่นละอองหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ เป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนและประชาชนที่สัญจรไป-มา 
ได้รับความเดือดร้อน ซึงมีปริมาณของพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 
  2. ทางระบายน้้า ล้าคลองบางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม และบางแห่งท่อ
ระบายน้้าเล็กท้าให้การระบายน้้าในช่วงฤดูน้้าหลากไม่ทันท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง 
  3. แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท้าให้น้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  4. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวก
โดยเฉพาะระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  5. โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในเรื่องมลภาวะที่ไม่
สามารถแก้ไขให้ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้ 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่เขตติดต่อกับต้าบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน้าแนวทางการจัดท้าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ภายในก้าหนดเวลาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงสร้างพื้นฐานก็จะครอบคลุม เนื่องจากมีพ้ืนที่รับผิดชอบเพียง 2.474 
ตารางกิโลเมตร เท่านั้น 
  ความต้องการของประชาชน 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2. ก่อสร้าง ยกระดับถนนและวางท่อระบายน้้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 
  3. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 

  ค. ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการเกษตรในภาพรวม
แล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกองยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้นจึงเป็นปัญหาส้าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท้าอย่างไรจึงจะ
ท้าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆ สร้างรายได้ให้
ประชาชนมากขึ้น 
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  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง  มีอาชีพหลัก คือท้าเกษตร 
รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ฉะนั้นอาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตรมาให้ความรู้ ความเข้าใจในทุกๆด้านของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต้องมีศักยภาพ 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส้าคัญยิ่งที่จะต้องด้าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง
เล็งเห็นความส้าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท้าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหลักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณผ่านไปยังศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมให้การเกษตรในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพน้าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และต้องการความรู้ในการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มั่นคงถาวร เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและลดปัญหาการกดราคาผลผลิต 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ได้น้าทฤษฎี SWOT วิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่
ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ส้าหรับการวางแผนด้าเนินการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคต โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร ดังนี้ 
  Strengths  ได้แก่ จุดแข็ง จุดเด่นขององค์กร ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส้าคัญในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง
ในทุกภารกิจ ตามอ้านาจหน้าที่โดยเป้าหมายสูงสุด คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส้าคัญในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของพนักงานทุกคน 
โดยให้การสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น 
  3. ผู้บริหารระดับหน่วยงานให้ความส้าคัญในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ในการน้ามาปรับปรุงระบบงาน 
  4. ผู้บริหารให้ความส้าคัญและใส่ใจกับความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือน้าไปสู่ศักยภาพ
ในการบริการประชาชนอย่างเต็มก้าลังความสามารถ 
  5. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  6. มีงบประมาณเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เป็นภารกิจหลักในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
  Weaknesses ได้แก่ จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารไม่มีมาตรฐานในการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 
ท้าให้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
  2. พนักงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  3. พนักงานในระดับปฏิบัติการขาดการพัฒนาตนเองในการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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  4. พนักงานขาดการฝึกอบรม และบางส่วนขาดความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนมาก ต้องอาศัยการค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากระบบภายในหน่วยงานยังไม่ได้มาตรฐาน 
  7. งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ท้าให้ความต้องการของประชาชนบรรลุผลช้า 
  Opportunities ได้แก่ โอกาสในการด้าเนินงานตามแผนงาน 
  1. การที่เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารมีความก้าวหน้ามาก เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต้าบล
บางขุนกอง เพ่ิมช่องทางสื่อสารข้อมูลกับประชาชนได้ลงลึกและง่ายขึ้น 
  2. การเจริญเติบโตทางสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เป็นเมืองที่เติบโตเร็วมากเพราะมีพ้ืนที่ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร 
  3. การที่รัฐบาลให้ความส้าคัญ E-government เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต้าบล 
บางขุนกอง ผลักดันการใช้ IT มากขึ้น เพื่อพัฒนาฐานระบบข้อมูล รวมทั้งเป็นโอกาสให้ได้พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  4. พ้ืนที่ในความรับผิดชอบมีจ้านวนไม่มาก ท้าให้สามารถบริหารจัดการปัญหาของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
  Threats ได้แก่ อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการด้าเนินงาน 
  1. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง ส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนเองกับองค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง 
  2. ประชากรแฝงมีจ้านวนมาก ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและปัญหาขยะล้นเมือง 
ท้าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าถังขยะ ค่าซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะท่ีใช้งานหนัก และรถมีอายุการใช้งานนาน 
  3. การใช้และการให้บริการด้านเทคโนโลยีของภาคราชการยังด้าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ ท้าให้
ขาดข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
  4. ปัญหาด้าน Virus เข้าท้าลายระบบฐานข้อมูล 
  5. บทบาทและภารกิจที่เพ่ิมข้ึนมาอย่างรวดเร็ว 
  6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและเป็นไปได้ช้า เพราะ
งบประมาณการพัฒนาไม่เพียงพอ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 
    1. มีอาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง 
    2. อบต.ให้ความส้าคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3. มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง 
    4. มีกลุ่มองค์กรของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง 
 

จุดอ่อน 
    1. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
    2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส้าคัญกับการดูแล 
       บ้านเรือนและชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
       ท้าให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ 
    3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่างไม่มี 
    4. งบประมาณไม่เพียงพอ 

โอกาส 
    1. หน่วยงานหลายหน่วยเข้าร่วมศึกษาปัญหาและ    
       พัฒนาในพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. พื้นที่ของต้าบลเป็นเมืองก่ึงชนบท 
    2. มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดข้ึนใหม่จ้านวนมาก 
    3. การเดินทางมารับบริการด้านสุขภาพล้าบาก 
       (ส้าหรับบ้านที่อยู่ในสวนลึกไม่มีถนน) 

 

ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
    1. มีพ้ืนที่การเกษตร 
    2. มีแหล่งไม้ดอกไม้ประดับ 
    3. มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
    4. มีอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม 
    5. อบต.ให้ความส้าคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
    1. พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ น้้าท่วมขัง 
    2. พื้นที่ยังมีท่อระบายน้้าไม่ทั่วถึง 
    3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส้าคัญกับการ 
       ดูแลบ้านเรือนและชุมชนให้ถูกต้องตามหลัก 
       สุขาภิบาลท้าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4. บางคลองยังเกิดน้้าเสีย 
    5. งบประมาณพัฒนาไม่เพียงพอ 

โอกาส 
    1. มีภูมิทัศน์เป็นพ้ืนที่สีเขียว สามารถพัฒนาเป็น 
       แหล่งท่องเที่ยวได้ 
    2. มีหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจเข้ามาร่วมช่วยกัน 
       แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. ความเจริญขยายเข้ามาในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว เกิด 
       ความไม่เป็นระเบียบด้านผังเมืองและประชาชน 
       ด้าเนินชีวิตต่างคนต่างอยู่ 
    2. การจัดผังเมืองยังไม่ดี ท้าให้การท้าสวนพักผ่อน 
       หย่อนใจมีน้อย 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 
    1. โครงสร้างพ้ืนฐานครบทั้งพ้ืนที่และประชาชนให้ 
       ความร่วมมือในการด้าเนินการ 
    2. อยู่ใกล้กับหน่วยงานที่สามารถให้ค้าปรึกษาทาง 
       วิชาการได้ 

จุดอ่อน 
    1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด้าเนินการให้ 
       เสร็จสิ้นในครั้งเดียว 
    2. ที่สาธารณะ(เขตทาง) ไม่ชัดเจน 

โอกาส 
    1. อยู่ใกล้แหล่งงบประมาณ (หน่วยงานอ่ืน) เช่น  
       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวง 
       ชนบท อบจ.นนทบุรี 
    2. ใกล้เขตเมืองหลวง ประชาชนจะมาลงทุนใน 
       พ้ืนที่ท้าให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
    3. เป็นพ้ืนที่สีเขียวท้าให้ประชาชนมาตั้งบ้านเรือน 
       เพ่ือเป็นที่พักอาศัย 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. เขตทางสาธารณะไม่ชัดเจน 
    2. ถนนสาธารณะเป็นซอยตันยากต่อการอ้านวย 
       ความสะดวกกับประชาชนในช่วงเวลาก่อสร้าง 
    3 . งบประมาณมี ไม่ เ พี ย งพอกั บปริ ม าณงาน 
       โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง 
    1. อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
       แก้ไขปัญหา 
    2. การเมืองท้องถิ่นที่มีการสมัครสมานกันมา 
       ยาวนาน 
    3.  ประชาชนบางส่วนเป็นแกนน้าที่ เข้มแข็ ง  
       มีจิตส้านึกในการมีส่วนร่วม 
 

จุดอ่อน 
    1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นประโยชน์และขาด 
       จิตส้านึกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
    2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ 
       กฎหมายเบื้องต้น 
    3. ยาเสพติดแพร่ระบาด 
    4. ขโมยมีมากขึ้น 
 

โอกาส 
    1. มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าถึงชุมชน 
    2. มีหน่วยงานอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข 
       ปัญหาต่างๆ และให้ค้าปรึกษา ประสานงาน  
       บูรณาการร่วม  
 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. ความเจริญขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากชุมชน
ชนบทเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้น
จ้านวนมาก ประชาชนต่างคนต่างอยู่ 
    2. งบประมาณมีจ้านวนจ้ากัด 
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ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
จุดแข็ง 
    1. มีศูนย์การถ่ายทอดการเกษตรที่เข้มแข็ง 
    2. ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนประกอบอาชีพ 
       เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
    1. ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ 
    2. ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลไม่เต็มที่ 
    3. มีอาชีพเสริมแต่ขาดตลาดรองรับ 
    4. งบประมาณสงเสริมมีไม่เพียงพอ 

โอกาส 
    1. สมารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
    2. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับการพัฒนาด้าน 
       ต่างๆของประชาชนในชุมชน 
 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองยังไม่สัมฤทธิ์ผล 
       เท่าท่ีควร 
    2. หน่วยงานภาครัฐขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
       และขาดการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
 

 

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง 
    1. สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลัง 
    2. การน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    3. ประชาชนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 

จุดอ่อน 
    1. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับ 
       วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    2. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3. ประชาชนและเยาวชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
       เข้าใจเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

โอกาส 
    1. มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
       หลายหน่วยงาน 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. ประชาชน เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รับเอา 
       วัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  
เพ่ือการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 
แผนงานสาธารณสุข 
 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองการศึกษาฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

2 เสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ กองช่าง 
ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

3 เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมี
มูลค่าเพ่ิม 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 
 
แผนงานการพาณิชย์ 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
ส านักงานปลัด 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

4 พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้ 
ก้าวหน้าปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
ด้านงบกลาง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 
 
ส านักงานปลัด 

กองช่าง 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและ 
สามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
 
 
ด้านงบกลาง 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 
 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 

6 พัฒนาส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน 
ดีงาม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 5 ส่วน 3 ส่วน 
 



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ  ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเมืองนนทบรีุ เพือ่การอยู่
อาศัยของประชาชนอยา่งมีความสุข

   1.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 992,000 5 1,550,600 6 9,455,000 4 940,000 4 940,000 24 13,877,600
   1.2) แผนงานการศึกษา 2 920,000 11 2,192,200 19 3,425,400 17 2,463,400 17 2,463,400 66 11,464,400
   1.3) แผนงานสาธารณสุข 8 519,960 13 2,776,720 13 1,809,720 13 1,809,720 13 1,809,720 60 8,725,840
   1.4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000
   1.5) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 10 60,337,190 11 21,016,800 15 10,263,800 11 14,815,800 11 14,694,800 58 121,128,390

รวม 26 62,809,150 41 27,576,320 54 24,993,920 46 20,068,920 46 19,947,920 213 155,396,230

2) ยทุธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพฒันาการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

   2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 17 13,253,800 15 11,631,000 14 6,136,000 18 16,936,000 17 54,136,000 81 102,092,800
รวม 17 13,253,800 15 11,631,000 14 6,136,000 18 16,936,000 17 54,136,000 81 102,092,800

3) ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพฒันาเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิม่

   3.1) แผนงานการเกษตร 3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 15 2,900,000
   3.2) แผนงานการพาณิชย์ 1 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800,000

รวม 4 1,380,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 16 3,700,000
4) ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาด้านทรพยากรมนุษยแ์ละ
สังคม ใหก้า้วหน้า ปลอดภยั และยัง่ยนื

   4.1) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 22 2,198,590 12 1,318,000 12 1,868,000 13 2,368,000 12 1,868,000 71 9,620,590
   4.2) แผนงานงบกลาง 1 300,000 1 400,000 1 500,000 1 600,000 1 700,000 5 2,500,000

รวม 23 2,498,590 13 1,718,000 13 2,368,000 14 2,968,000 13 2,568,000 76 12,120,590

ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนุกอง  อ าเภอบางกรวย  จงัหวัดนนทบุรี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ  ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยทุธศาสตร์ที่ 5  พฒันาการบริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนได้

   5.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 3,998,440 24 9,563,080 26 12,062,220 23 5,828,770 21 4,769,520 109 36,222,030
   5.2) แผนงานงบกลาง 5 12,982,000 7 16,442,000 6 17,936,000 6 19,336,000 7 21,036,000 31 87,732,000

รวม 20 16,980,440 31 26,005,080 32 29,998,220 29 25,164,770 28 25,805,520 140 123,954,030
6) ยทุธศาสตร์ที่ 6 พฒันา ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิน่อนัดีงาม

   6.1) แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
8 2,484,960 7 2,529,920 9 7,529,920 7 2,529,920 7 2,529,920 38 17,604,640

รวม 8 2,484,960 7 2,529,920 9 7,529,920 7 2,529,920 7 2,529,920 38 17,604,640

รวมทัง้สิ้น 98 99,406,940 110 70,040,320 125 71,606,060 117 68,247,610 114 105,567,360 564 414,868,290

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบรุี

ยทุธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพือ่จัดประชุมฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือกิจกรรม
ซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงาน เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง อปพร.และ
ประชาชนทัว่ไป จ านวน
 100 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มผู้ีเขา้รับการ
อบรมไมน่อ้ยกว่า
 50 และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบั
การปอูงกนั
บรรเทาสาธารณ
ภยัเพิ่มมากขึ้น

สามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง 
และเป็นชุมชน
ดูแลตนเองได้

ส านักปลัด

2 โครงการปูองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาล

เพือ่ออกตรวจ
ให้บริการและ
ประชาสัมพันธต์ามจุด
เส่ียงของต าบลบางขุน
กอง

ลดอุบัติเหตุในพืน้ที่
ต าบลบางขุนกอง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 การเกิด
อุบัติเหตุใน
พืน้ทีล่ดลงจาก
ปีทีผ่่านมา

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

3 โครงการจัดซ้ือตู้ยาม
รักษาความปลอดภัย

เพือ่จัดซ้ือตู้ยามรักษา
ความปลอดภัย ใน
สถานทีร่าชการของ
อบต.บางขุนกอง

ปอูมยามขนาด ๑.๒๐ x 
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร 
รายละเอยีด ปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด จ านวน 2 ตู้

๕๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มีระบบ
การรักษา
ความปลอดภัย
ตลอด 24 ชม.

สถานทีร่าชการ
ได้รับการ
รักษาความ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหเป็นไปเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
    1. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการติดต้ังประปา

หวัแดง
เพือ่ติดต้ังหรือ
สนับสนุนประปาหัว
แดง ในการปูองกัน
และแก้ไขอัคคีภัย

ประปาหวัแดงปอูงกนัและ
แกไ้ขอคัคีภยั จ านวน ๑๐ 
จดุ - ขนาด 4นิ้ว เกลียว
แปปฺ x 2-1/2นิ้ว เกลียว
หยาบ 2ทาง
- วัสดุ เหล็กพน่สีแดง
รายละเอยีด ปริมาณงาน 
และแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด

๑๖๐,๐๐๐ 160,000 160,000 มีประปาหัวแดง
เพิม่ในพืน้ทีท่ัว่
ทัง้ต าบลบาง
ขุนกอง

สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน

ส านักปลัด

5 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

เพื่อใหก้ารชว่ยเหลือ 
ประชาชนตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใชจ้า่ยเพื่อ
ชว่ยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่ของ อปท. 
พ.ศ.๒๕๖๐ /ตามมติของ
คณะกรรมการชว่ยเหลือ
ประชาชน /ตามประกาศ
ภยัพบิติัจงัหวัด

พืน้ทีต่ าบลบางขุนกอง ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ได้
บริการตาม
ก าหนดเลา
และขั้นตอน
ตามหนังสือส่ัง
การ
กระทรวงมหาดไ
ทย

ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน 
ได้รับการ
เยียวยา และ
ฟืน้ฟูหลังเกิด
ภัยอย่างทัว่ถึง

ส านักปลัด

6 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใชใ้นราชการงาน
ดูแลความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และ
ภารกจิอื่นในงานของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขนุกอง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ 
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

๕๗๕,๐๐๐ ๕๗๕,๐๐๐ เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคา
มาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านกั
งบประมาณ

มกีารปฏบิติังาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ประชาชนได้
อยา่งรวดเร็ว

ส านักปลัด

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง

ไฟกระพริบและโคมไฟ
สปอร์ตไลท์

เพือ่ปูองกันอุบัติเหตุ
ของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาในเขต
พืน้ทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง

 - ติดต้ังไฟกระพริบ
ระบบโซล่าเซลส์บริเวณ
สะพาน สะพานละ 2 
จุด                          
      - ติดต้ังโคมไฟ
สปอร์ตไลด์ระบบโซล่า
เซลส์บริเวณสะพาน 
สะพานละ 2 จุด รวม 3
 สะพาน ทัง้หมด 6 จุด

195,600   ลดจ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนได้
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60

ปูองกันและลด
การเกิด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขับขี่
ยานพาหนะ

ส านักปลัด

รวม 7  โครงการ  -  - 992,000 1,550,600 1,455,000 940,000 940,000  -  -  -

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวนั
 เพือ่เป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวนัส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวนัเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็ก

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เด็กใน ศพด.ได้
รับประทาน
อาหารกลาง
ครบทกุคนและมี
สุขภาพอนามยั
ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เด็กใน ศพด.ได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มคุีณค่า
ตามหลัก
โภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษา

2 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
การศึกษาฯ  

สนบันนุหรือจดักจิกรรม
ปฐมนเิทศ และปจัฉมิ
นเิทศของนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ  
โครงการอบรมและฝึก
ปฏบิติัการดูแลสุขภาพ
เด็กเล็ก และ ค่าใชจ้า่ย
ในกจิกรรมวันส าคัญต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบางขุนกอง ทัง้ 3
 ศูนย์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 เด็กนกัเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการ
มคีวามรู้ความ
เขา้ใจในการ
อบรมและมส่ีวน
ร่วมในการท า
กจิกรรมครบทกุ
คน

เด็กนกัเรียนเขา้
ร่วมโครงการ
เกดิการมส่ีวน
ร่วมในการท า
กจิกรรมและมี
ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
อบรม

กอง
การศึกษา

 - ศพด.โรงเรียนวัด ซองพลู ๑๖,๗๐๐

 - ศพด.โรงเรียนชมุชน วัด
บางไกรใน

๑๔,๑๐๐

 - ศพด.โรงเรียนวัดบาง 
ไกรนอก

๑๘,๒๐๐

เพื่อจา้งเหมาติดต้ัง
เคร่ืองวัด กระแสไฟฟาู
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
อบต.บางขนุกอง ใหม้มีี
การจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการติดต้ังเคร่ืองวดั 
กระแสไฟฟูา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุน
กอง

3 มีการติดต้ัง 
เคร่ืองวดั 
กระแสไฟฟูา 
ครบทุกศูนย์

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ของอบต.
บางขนุกอง มี
การจดัการเรียน
 การสอนที่ม ี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - ศพด.โรงเรียนวดั 
ซองพลู

๘,๑๐๐

 - ศพด.โรงเรียนชุมชน 
วดับางไกรใน

๖,๘๐๐

 - ศพด.โรงเรียนวดับาง 
ไกรนอก

๖,๘๐๐

5 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม

ซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร
ระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
 เปน็ระบบมลัติฟงักช์ั่น
เปน็ระบบกระดาษ
ธรรมดาชนดิหมกึผง ยอ่ 
ขยายได้ ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์

๑๒๐,๐๐๐ เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ

ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการ และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

กอง
การศึกษา

6 โครงการวดั ประชารัฐ : 
พัฒนาวดัตามแนวทาง 5 
ส.ทีทุ่กภาคส่วนมีส่วนร่วม

เพือ่ท าความสะอาด
บริเวณวดัให้มีความ
สวยงาม และสร้าง
จิตส านึกให้ส่วน
ราชการและประชาชน
ช่วยกันรักษาความ
สะอาด

เพือ่ให้ส่วนราชการทุก
ภาคส่วนและประชาชน
ได้ร่วมกันท าความ
สะอาดบริเวณวดัซองพลู

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พนักงานมีส่วน
ร่วมในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80

บริเวณวัดมี
ความสะอาด
และมคีวาม
สวยงาม และ
สร้างจติส านกึ
ใหส่้วนราชการ
และประชาชน
ชว่ยกนัรักษา
ความสะอาด

กอง
การศึกษา

4 ติดต้ังมาตรวดั
น้ าครบทุกศูนย์

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณวัตถุประสงค์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของอบต.
บางขุนกอง มี
การจัดการ
เรียน การสอน
ทีม่ี 
ประสิทธภิาพ

โครงการติดต้ังมาตรวดัน้ า
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง

เพือ่จ้างเหมาติดต้ัง
มาตรวดัน้ าขนาด ๑/๒
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางขุนกอง 
ให้มีการ จัดการทีม่ี
ประสิทธภิาพ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการเพิม่ศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของ
พนักงาน

1.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง กองศึกษา
 ศาสนา และวฒันธรรม
 จ านวน 20 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พนกังานมคีวามรู้
 ความเขา้ใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มวีินยั
ในการปฏบิติังาน
ไมน่อ้ยกว่าร้อย
ละ 80

พนกังานมี
ความรู้ ความ
เขา้ใจสามารถ
พฒันาองค์
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏบิติังาน

กอง
การศึกษา

8 โครงการติดต้ังพืน้
ยางพาราส าหรับกันล่ืน
กันกระแทกภายในโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวดับางไกร
ใน

1.เพือ่ลดแรงกระแทก 
ลดเสียงดัง ให้พืน้ไม่
เสียหาย   2.เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ให้ได้รับอันตราย

ติดต้ังแผ่นปูพืน้ยางพารา
 รูปจิ๊กซอร์ ขนาดต่อ
แผ่น 33.5 ซม.x 33.5
 ซม.x 7 มม.ขนาดพืน้ที่
 83 ตารางเมตร

๒๕๗,๓๐๐ เด็กมีทักษะ
และพัฒนาการ
ทีส่มวยัมีความ
ปลอดภัยใน
การใช้เคร่ือง
เล่นสนาม

เด็กมีทักษะ
และ
พัฒนาการที่
สมวยัมีความ
ปลอดภัยใน
การใช้เคร่ือง
เล่นสนาม

กอง
การศึกษา

9 โครงการติดต้ังพืน้
ยางพาราส าหรับกันล่ืน
กันกระแทกบริเวณ
ด้านข้างห้องศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวดับาง
ไกรนอก

1.เพือ่ลดแรงกระแทก 
ลดเสียงดัง ให้พืน้ไม่
เสียหาย   2.เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ให้ได้รับอันตราย

ติดต้ังแผ่นปูพืน้ยางพารา
 รูปจิ๊กซอร์ ขนาดต่อ
แผ่น 33.5 ซม.x 33.5
 ซม.x 7 มม. ขนาดพืน้ที่
 75 ตารางเมตร

๒๓๒,๕๐๐ เด็กมทีกัษะและ
พฒันาการที่
สมวัยมคีวาม
ปลอดภยัในการ
ใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม

เด็กมทีกัษะและ
พฒันาการที่
สมวัยมคีวาม
ปลอดภยัในการ
ใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการติดต้ังเคร่ืองเล่น

สนาม พร้อมติดต้ัง
ยางพาราส าหรับกันล่ืน 
กันกระแทกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวดัซองพลู

เพือ่เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สมวยั

ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็กพร้อมบล็อก
ยางกนักระแทก 
ประกอบด้วย             
1.ชดุหอคอยแฮปปี้ไบซิ
เคิล ขนาด 740*350*
300 ซม.        2.บล็อก
ยางกนักระแทก ขนาด 
50*50 ซม.ความหนา 
25 มม. ขนาด 84 ตาราง
เมตร

481,000   เด็กมทีกัษะและ
พฒันาการที่
สมวัยมคีวาม
ปลอดภยัในการ
ใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม

เด็กมทีกัษะและ
พฒันาการที่
สมวัยมคีวาม
ปลอดภยัในการ
ใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม

กอง
การศึกษา

11 โครงการติดต้ังเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น พร้อม
บล็อกยางกันกระแทก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวดับางไกร
ใน

เพือ่เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สมวยั

ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็กพร้อมบล็อก
ยางกนักระแทก 
ประกอบด้วย             
1.ชดุหอคอยแฮปปี้ไบซิ
เคิล ขนาด 740*350*
300 ซม.        2.บล็อก
ยางกนักระแทก ขนาด 
50*50 ซม.ความหนา 
25 มม. ขนาด 84 ตาราง
เมตร

๔๘๑,๐๐๐ เด็กมทีกัษะและ
พฒันาการที่
สมวัยมคีวาม
ปลอดภยัในการ
ใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม

เด็กมทีกัษะและ
พฒันาการที่
สมวัยมคีวาม
ปลอดภยัในการ
ใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม

กอง
การศึกษา

โครงการ
        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

งบประมาณที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการติดต้ังเคร่ืองเล่น

สนามเด็กเล่น พร้อม
บล็อกยางกันกระแทก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางไกรนอก

เพือ่เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สมวยั

ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็กพร้อมบล็อก
ยางกันกระแทก 
ประกอบด้วย            
 1.ชุดหอคอยแฮปปีไ้บซิ
เคิล ขนาด 740*
350*300 ซม.        
2.บล็อกยางกันกระแทก
 ขนาด 50*50 ซม.
ความหนา 25 มม. 
ขนาด 84 ตารางเมตร

๔๘๑,๐๐๐ เด็กมีทักษะ
และพัฒนาการ
ทีส่มวยัมีความ
ปลอดภัยใน
การใช้เคร่ือง
เล่นสนาม

เด็กมีทักษะ
และ
พัฒนาการที่
สมวยัมีความ
ปลอดภัยใน
การใช้เคร่ือง
เล่นสนาม

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ติดต้ังทีศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดั
บางไกรนอก

โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น ติดต้ังที่โรงเรียน
วัดบางไกรนอก

1.โทรทศัน ์แอลอดีี แบบ 
SmartTV หรือ Android 
TV ขนาดไมต่่ ากว่า 55 
นิ้ว 2.ชดุรับสัญาณ
โทรทศันผ่์านดาวเทยีม 3 
เคร่ือง      3.เคร่ืองรับ
สัญญาณภาพดาวเทยีม 
(LNB)ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.1/ว
3010 ลว.24 กนัยายน 
2561

30,700    ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไ
ทย ด่วนทีสุ่ด ที่
 มท.0816.1/
ว3010 ลว.
24 กันยายน 
2561

โรงเรียน/ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กที่
จดัการศึกษา
ระดับปฐมวัย มี
อปุกรณ์การ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วย 
DLTV เพื่อใชใ้น
การจดัการ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัยและครู
ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ทกัษะ 
ในการจดั
การศึกษา
ปฐมวัยได้อยา่ง
ถกูต้อง สร้าง
โอกาสทางการ
ศึกษาอยา่งมี
คุณภาพเทา่
เทยีมกนั

กอง
การศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน/การแข่งขันทาง
วชิาการ

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่               
2.เพื่อชว่ยใหเ้ด็กเกดิการ
ไฝุรู้อยา่งต่อเนื่อง
ตลอดเวลา                
3.เพื่อสนองนโยบาย
รัฐบาลในด้านการเรียนรู้
แกเ่ด็ก                      
 4.เพื่อใหเ้ด็กมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.บางขนุกอง 
ทั้ง 3 ศูนย์

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมร
ประสบการณ์ที่
ดีจากแหล่ง
เรียนรู้จริงไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 60

1.เด็กนักเรียน
ได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้
จริง             
 2.เด็กมี
พัฒนาการที่
สมวยั

กอง
การศึกษา

15 โครงการพัฒนาบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง

1.เพือ่พัฒนาครูในการ
จัดกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนา
ตนเองสู่ครูมืออาชีพ    
  2.เพือ่สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง    
  ตามหนังสือส่ังการ
หรือ อบต.ด าเนินการ
เอง

ครูและบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง ทัง้ 3 
แห่ง

๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ ครูมีการพัฒนา
ตนเองเต็ม
ศักยภาพและ
ผู้ปกครองมี
ความเชื่อมั่นไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 70

ครูพัฒนา
ตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครู
มืออาชีพ และ
ท าให้
ผู้ปกครองมี
ความเชื่อมั่น

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการเยี่ยมบ้าน
ประสานสัมพันธค์รู-
ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน

เพือ่เสริมสร้าง
ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ครู - ผู้ปกครอง

จัดท าโครงการเยี่ยม
บ้านประสานสัมพันธป์ี
ละ 1 คร้ัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครู ผู้ปกครอง
และเด็ก
นักเรียนมี
ความสัมพันธท์ี่
ดียิ่งขึ้น

ครู ผู้ปกครอง
และเด็ก
นักเรียนมี
ความสัมพันธ์
อันดี

กอง
การศึกษา

17 โครงการจัด
สภาพแวดล้อมหรือ
พัฒนาห้องเรียนเพือ่
ส่งเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
ความรับผิดชอบ การมี
วนิัยและสร้างขวญั
ก าลังใจให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จัดสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 3 แห่ง

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ศพด. มี
สภาพแวดล้อม
ทีดี่ขึ้น

ศพด. มี
สภาพแวดล้อม
ทีเ่อื้ออ านวย
ต่อการเรียนรู้
ของเด็ก

กอง
การศึกษา

18 โครงการวถิีชีวติเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุนกอง

1.เพื่อส่งเสริมการจดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอน 2.เพื่อปลูกฝังให้
เด็กรักการเกษตร

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.
บางขนุกอง ทั้ง 3 ศูนย์

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความ
เช้าใจวถิี
เศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น

เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความ
เช้าใจวถิี
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการอนุรักษ์ความเป็น
ไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง

1.เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมด้านการแต่ง
กายชดุไทย               
2.เพื่อเสริมสร้างภมูิ
ปญัญาไทย                 
      3.เพื่อปลูกฝังศิลปะ
 ประเพณีและวัฒนธรรม
อนัดีงามของไทย

เด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.บางขนุกอง 
ทั้ง 3 แหง่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีจิตส านึก
ทีดี่ในการ
อนุรักษ์ความ
เป็นไทย

เด็กได้เรียนรู้
ความส าคัญวิถี
ชวีิตปละปฏบิติั
ในเร่ือง
วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยได้
ถกูต้องและมี
จติส านกึในการ
อนรัุกษค์วาม
เปน็ไทย

กอง
การศึกษา

20 โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุนกอง

1.เพื่อชี้แจงระเบยีบ
ขอ้บงัคับต่างๆใหท้ราบ 
2.เพื่อใหผู้้ปกครองและ
คณะกรรมการฯได้ทราบ
ถงึแนวทางการบริหาร
จดัการภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

จดัประชมุผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการฯ
เขา้ใจแนวทาง
การบริหาร
จดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
มากขึ้น

ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการฯ
ทราบถงึ
ระเบยีบ
ขอ้บงัคับและ
การบริหาร
จดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

21 โครงการค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางขุนกอง

เพือ่จัดหาหนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล

ผู้เรียนทีม่ีอายุ 3-4 ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80

ผู้เรียนมีหนังสือ
เรียนส าหรับใช้
ในการเรียนรู้

กอง
การศึกษา

22 โครงการค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง

เพือ่สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนให้แก่
ผู้เรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

ผู้เรียนทีม่ีอายุ 3-4 ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80

ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การ
เรียน

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางขุนกอง

เพือ่สนับสนุนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล

ผู้เรียนทีม่ีอายุ 3-4 ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80

ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

กอง
การศึกษา

24 โครงการค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุนกอง

เพือ่จัดกิจกรรมให้แก่
ผู้เรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

ผู้เรียนทีม่ีอายุ 3-4 ปี ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80

ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาผ่าน
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

กอง
การศึกษา

25 โครงการจัดซ้ือหุน่ยนต์
สอนระบบ 2 ภาษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาแมน
ดาริน(จีนกลาง) ส าหรับ
เด็กปฐมวยั สังกัด อปท.

1.ลดความเหล่ือมล้ าของ
ครูและเด็กปฐมวัยในการ
เรียนการสอน             
2.เด็กปฐมวัยจะได้เรียน
ภาษาองักฤษและ
ภาษาจนีแบบใกล้ชดิตัว
ต่อตัวกบัหุ่นยนต์

หุ่นยนต์สอนระบบ 2 
ภาษา จ านวน 3 ตัว 
ส าหรับ ศพด. ทั้ง 3 แหง่

๔๔๔,๐๐๐ ๔๔๔,๐๐๐ ๔๔๔,๐๐๐ เด็กมีทักษะ
และพัฒนาการ
ทีส่มวยั พร้อม
ทัง้จะได้เรียน
ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
แบบใกล้ชิดตัว
ต่อตัวกับ
หุน่ยนต์

1.ลดความ
เหล่ือมล้ าของ
ครูและเด็ก
ปฐมวัยในการ
เรียนการสอน    
         2.เด็ก
ปฐมวัยจะได้
เรียน
ภาษาองักฤษ
และภาษาจนี
แบบใกล้ชดิตัว
ต่อตัวกบัหุ่นยนต์

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ



33



ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

เพื่อการจดัการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยและครู
ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้ ทกัษะ
 ในการจดัการศึกษา
ปฐมวัยได้อยา่งถกูต้อง 
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอยา่งมคุีณภาพ
เทา่เทยีมกนั

1.โทรทศัน ์แอลอดีี แบบ 
SmartTV หรือ Android 
TV ขนาดไมต่่ ากว่า 55 
นิ้ว 2.ชดุรับสัญาณ
โทรทศันผ่์านดาวเทยีม 3 
เคร่ือง      3.เคร่ืองรับ
สัญญาณภาพดาวเทยีม 
(LNB) จ านวน 2 ชดุ 
ติดต้ังที่โรงเรียนวัดซองพลู
 และ โรงเรียนชมุชนวัด
บางไกรใน

๖๑,๔๐๐ 61,400    61,400    การจัดการ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวยัและครู
ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ทักษะ 
ในการจัด
การศึกษา
ปฐมวยัได้อย่าง
ถูกต้อง สร้าง
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมี
คุณภาพเท่า
เทียมกัน

โรงเรียน/ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กที่
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย มี
อุปกรณ์การ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วย 
DLTV เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยและ
ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ทักษะ ใน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อย่าง
ถูกต้อง สร้าง
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียม
กัน

กอง
การศึกษา

27 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัตะระเก

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ใหพ้ร้อมใชง้าน

ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดตะระเก

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อาคาร ศพด.
วดัตะระเก มี
ความพร้อมใช้
งาน

ปรับปรุงอาคาร
เรียน ศพด.วัด
ตะระเก ให้
สามารถใชง้านได้

กอง
การศึกษา

รวม 27  โครงการ  -  - ๙๒๐,๐๐๐ ๒,๑๙๒,๒๐๐ ๓,๔๕๕,๔๐๐ ๒,๔๙๓,๔๐๐ ๒,๔๙๓,๔๐๐  -  -  - 

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากพษิสุนขับา้ 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอกหญงิ 
พลเรือเอกหญงิ พลอากาศ
เอกหญงิ สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอ เจา้ฟาูจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์อคัรราช
กมุารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขตัติยราชนารี

เพื่อเป็นค่าด าเนินการต่างๆ
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญงิ พล
เรือเอกหญงิ พลอากาศเอก
หญงิ สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจา้ฟูาจฬุาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควฒัน วรขัตติยราช
นารี

สัตวเ์ล้ียงในพืน้ทีต่ าบล
บางขุนกอง

๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

สัตวใ์นพืน้ที่
ต าบลบางขุน
กองได้รับ
วคัซีนอย่าง
ทัว่ถึง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

ก าจัดยุงลาย อันเป็น
พาหะของไข้เลือดออก
 พร้อมให้ความรู้แก่
ประชาชน

ประชาชนต าบลบางขุน
กอง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
หา่งไกลโรค
ไขเ้ลือดออก

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคไข้หวดั 
2009

ควบคุมและระงับโรค
ไข้หวดั  2009 

ประชาชนต าบลบางขุน
กอง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
หา่งไกลโรค
ไขห้วัด 2009

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการธนาคารจุลินทรีย์ เพือ่เป็นสถานทีห่รือ 
หน่วยงานทีท่ าหน้าที่
ในการ รับฝาก เก็บ
รักษาและดูแล จุลินทรีย์

พืน้ทีต่ าบลบางขุนกอง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ 
๑๐๐ คน

ประชาชน
สามารถน า
ผลผลิตที่ได้จาก
ธนาคาร
จลิุนทรียไ์ปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ



35



ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการเช่ารถยนต์

บรรทุก (ดีเซล)
เพือ่ใช้ในราชการของ
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 
แบบดับเบิล้แคบ ขนาด
 ๑ ตัน ขนาดปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน 
๒ ล้อ จ านวน ๑ คัน 
พร้อมคนขับ

๑๔๔,๙๖๐ ๒๘๙,๙๒๐ ๒๘๙,๙๒๐ ๒๘๙,๙๒๐ ๒๘๙,๙๒๐ มีการเช่า 
รถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ในงาน
กอง
สาธารณสุขฯ

งานราชการ
ของกอง 
สาธารณสุขมี 
ประสิทธภิาพ
และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการแก้ไขเหตุร าคาญ
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

เพื่อแกไ้ขเหตุอนัอาจ 
กอ่ใหเ้กดิความเดือดร้อน
 แกผู้่อยู่อาศัยบริเวณ 
ใกล้เคียง หรือผู้ต้อง
ประสบกบัเหตุนั้น ตาม
พระราชบญัญติัการ 
สาธารณสุข พ.ศ.2535

เหตุร าคาญตาม 
พระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ในพืน้ทีต่ าบลบางขุนกอง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถแกไ้ข 
เหตุร าคาญที่มี
การร้องเรียนได้
ไมต่่ ากว่าร้อยละ
 ๖๐ ของขอ้ 
ร้องเรียน

 - เพื่อการรักษา
ความสงบสุข
ของชมุชน        
    - เพื่อให้
ชมุชนอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติสุข

กอง
สาธารณสุข

7 โครงการอบรมเพิม่ 
ประสิทธภิาพการรายงาน
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ตาม 
พรบ.ส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535

เพือ่ให้พนักงานผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะใน
การปฏฺบัติงานเพิม่มาก
ขึ้น

พนักงานตามแผนงาน 
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม อบต.บาง
ขุนกอง รวมถึงผู้
ครอบครองแหล่งมลพิษ
 แห่งละ ๒ คน

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ มีการรายงานที่
ถูกต้อง
ครบถ้วน ร้อย
ละ ๑๐๐

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ 
ด้านการบ าบัด
น้ าเสีย

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการตามพระราชด าริ

ด้านงานสาธารณสุข
เพื่อใหค้วามส าคัญกบั
การสาธารณสุข เพราะ
การที่ประชาชนมี
ร่างกายที่สมบรูณ์
แขง็แรงจะน าไปสู่ 
สุขภาพจติที่ดี และส่งผล
ใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมดีตามไปด้วย
ตามพระราชด าริ  
หมู่บา้นละ ๒๐,๐๐๐

หมู่ที ่๑ - ๖ ในพืน้ที ่
ต าบลบางขุนกอง

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีการด าเนิน 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกวา่ ๓ 
หมู่บ้าน

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การด าเนินงาน
ตามโครงการ

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

เพือ่เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ขาว-ด า) ขนาด A 4 
รองรับความเร็ว 35 
แผ่นต่อนาที ปริมาณ
การถ่าย 20,000 แผ่น/
เดือนพร้อมหมึก
รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่
มท 0808.2/ว 1526
 ลงวนัที ่19 ม.ีค.61

๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60
 และเป็นไป
ตามหนังสือส่ัง
การ

ถา่ยเอกสาร
ได้สะดวก
และทันต่อ
ความต้องการ
 และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

กอง
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่ โครงการ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

1.พนกังานมี
ความรู้ ความ
เขา้ใจสามารถ
พฒันาองค์
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏบิติังาน

2.เพือ่เป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติหน้าทีม่ี
พฤติกรรมทีส่ร้างสรรค์
มีจิตส านึกต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบและ
มุ่งปฏิบัติงานเพืใ่ห้
บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

2.พนกังานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม วินยั
ในการปฏบิติังาน

กอง
สาธารณสุข

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง กอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐10 ๕๐,๐๐๐ พนักงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
วนิัยในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ในการขนย้ายกิ่งไม้ 
ขยะทีลั่กลอบทิง้และ
ภารกิจอื่นๆในงาน
สาธารณสุข

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 2ตัน 4 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 2,700ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากวา่ 75 วตัต์
น้ าหนักของรถรวม
น้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากวา่
 4,000กิโลกรัมพร้อม
กระบะและ
เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 1 คัน

๙๘๒,๐๐๐ เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ
มกราคม 2561

การจัดเก็บกิ่ง
ไม้และขยะที่
ลักลอบทิง้และ
ภารกิจอื่นๆใน
งาน
สาธารณสุขมี
ประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าบริโภคจากตู้
น้ าด่ืมอัตโนมัติ

1.เพื่อทราบสถานการณ์
และแนวโน้มคุณภาพน้ า
บริโภคของตู้น้ าด่ืมอัตโนมัติ
ในพื้นที่                       
       2.เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพตู้น้ าด่ืมอัตโนมัติให้
สะอาดปลอดภยัตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง     
  3.เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้ประกอบการตู้น้ าด่ืม
อัตโนมัติทราบและ
ตระหนักต่อปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและ
การมีส่วนร่วมในการเฝูา
ระวังคุณภาพน้ า

ตรวจสอบเคร่ือง/ตู้น้ าด่ืม
อตัโนมติัในพื้นที่ต าบลบาง
ขนุกอง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60

1.ได้ทราบ
สถานการณ์และ
แนวโน้มคุณภาพน้ า
บริโภคของตู้น้ าด่ืม
อัตโนมัติในพื้นที่   
 2.ได้ตรวจสอบ
คุณภาพตู้น้ าด่ืม
อัตโนมัติให้สะอาด
ปลอดภัยตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง       3.ได้
เสริมสร้างให้
ผู้ประกอบการตู้น้ า
ด่ืมอัตโนมัติทราบ
และตระหนักต่อ
ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพและการมี
ส่วนร่วมในการเฝูา
ระวงัคุณภาพน้ า

กอง
สาธารณสุข

13 โครงการรับบริจาค
อลูมิเนียมและกล่องนมยู
เอชที

เพือ่สร้างจิตส านึกและ
ฝึกนิสัยการมีส่วนร่วม
ในการลดปริมาณ และ
คัดแยกขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะประเภท
อลูมิเนียม และกล่องนม
ยูเอชที

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนผู้
ร่วมบริจาคมี
ความพึง่พอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60

สร้างจติส านกึ
และฝึกนสัิยการ
มส่ีวนร่วมใน
การลดปริมาณ 
และคัดแยกขยะ
มลูฝอย

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมทีค่ณะกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง
อนุมัติ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุข
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนกองหรือ
หน่วยบริการ หรือสถาน
บริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขหรือหน่วยงาน
อื่นหรือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชนด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ต าบลบางขุนกอง

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
บางขุนกอง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 50

1. การ
ด าเนินงานและ
การบริหาร
จัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพ     
 2. ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึง
บริการ
สาธารณสุขมาก
ยิ่งขึ้น               
  3. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข

รวม 14  โครงการ  -  - ๕๑๙,๙๖๐ ๒,๗๗๖,๗๒๐ ๑,๘๐๙,๗๒๐ ๑,๘๐๙,๗๒๐ ๑,๘๐๙,๗๒๐  -  -  - 

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อุดหนุนกิจการกาชาด

ให้แก่กิ่งกาชาดอ าเภอ
บางกรวย     

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมหรือ
จัดหาเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค ให้แก่
ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาสาธารณภัย หรือ
ได้รับความเดือดร้อน 
ฯลฯ 

กิ่งกาชาดอ าเภอบาง
กรวย     

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ มีประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ หมู่
ละไม่ต่ ากวา่ ๕
 คน

ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนได้

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  -  -  - 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
        1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังปูายชื่อ

คลอง ต่าง ๆ หมู่ที ่1-6
เพือ่ติดต้ังปูายชื่อคลอง
 หมู่ 1-6 โดยการจัดท า
เองหรือจ้างเหมา

ปูายมาตรฐานทางหลวง.
 ( น-6 ) รายละเอียด 
ปริมาณงาน ตามที ่
อบต.ก าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสวา่ง
ทางเดินเท้าสาธารณะ 
หมู่ที ่1-6

เพือ่ติดต้ัง ซ่อมแซม 
ไฟฟูา ตามที ่อบต.
ก าหนด

ปรับปรุงโคมไฟถนน
ประเภท LED สินค้าขึ้น
บัญชีนวตักรรมไทย หมู่
 1-6

๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสวา่ง
ถนนสาธารณะ หมู่ที ่1-6

เพือ่ติดต้ัง ซ่อมแซม 
ไฟฟูา ตามที ่อบต.
ก าหนด

ปรับปรุงโคมไฟถนน
สาธารณะชนิดประหยัด
พลังงาน ขนิด LED  หมู่
 1-6

๓,๓๕๐,๐๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

4 งานติดต้ังปูายชื่อซอย
บริเวณ ถนนนครอินทร์ 
และ ถนนราชพฤกษ์ หมู่ที่
 1,2,3 และ6

เพือ่ติดต้ังปูายชื่อบอก
ทาง หมู่ที ่1,2,3 และ
 6 โดยการจัดท าเอง
หรือจ้างเหมา

ปูายขนาด 70 x 100 
ซม.รายละเอียด ปริมาณ
งาน ตามที ่อบต.ก าหนด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

วัตถุประสงค์โครงการที่
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล. 2 ข้างทาง ถนน
สายวดัไทยเจริญ - วดั
อุทยาน หมู่ที ่3

เพือ่ปูองกันน้ าท่วม 
และประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป-มา 
ได้อย่างสะดวก

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 2 
ข้างทางระยะทาง 300 
เมตร ตามรายละเอียด
และปริมาณงานที ่อบต.
ก าหนด

2,530,190 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง

6 โครงการงปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซอยศาลเจ้า
แม่ทับทิม หมู่ที ่๕

เพือ่ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซอยศาล
เจ้าแม่ทับทิม ม.๕ มี
การคมนาคมขนส่ง ทีม่ี
ประสิทธภิาพ และ
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง
 ๕๐๐.๐๐ ม. ยาว 
๓๒๒.๐๐ ม. พืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ ๑,๖๑๐ ตร.ม.
 ตามรายละเอียด 
ปริมาณงาน และแบบ
แปลนที ่อบต. ก าหนด

1,129,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

7 โครงการเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานกองช่าง

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีการพฒันาความรู้ความ
เข้าใจของตนเองในการ
ปฏบิัติงานของ อปท.และ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและ
พฒันาจิตส านึกแก่พนักงาน
ในการปฏบิัติหน้าที่มี
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์มี
จิตส านึกต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมุ่งปฏบิัติงาน
เพื่ให้บริการแก่ประชาชนได้

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างกองช่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 พนกังานมคีวามรู้
 ความเขา้ใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มวีินยั
ในการปฏบิติังาน
ไมน่อ้ยกว่าร้อย
ละ 80

พนกังานมี
ความรู้ ความ
เขา้ใจสามารถ
พฒันาองค์
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏบิติังานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม วินยั
ในการปฏบิติังาน

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการเงินชดเชยค่า

งานก่อสร้าง (ค่า K)
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) ซ่ึง
เป็นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี และ
หนังสือเวยีนทีเ่กี่ยวข้อง

เป็นไปตามข้อส่ังการ
ตามหนังสือที ่นร 
0714/ว 100 ลงวนัที่
 13 สิงหาคม 2551 
และ ทีน่ร 0719/ว 19
 ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 
2553

300,000 300,000 300,000 300,000 เป็นไปตามข้อ
ส่ังการตาม
หนังสือที ่นร 
0714/ว 100
 ลงวนัที ่13 
สิงหาคม 
2551 และ 
ทีน่ร 0719/ว
 19 ลงวนัที ่
14 ธนัวาคม 
2553

มีการ
ปฏิบัติงานทีมี
ประสิทธภิาพ 
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ า (ด้วย
แรงงานคน)                 
 - ขุดลอกท่อระบายน้ า 
ถนนบ้านโพธิ์เอน-บ้าน
บางไกร นบ.ถ.24-19    
  - ขุดลอกท่อระบายน้ า 
ชุมชนหมู่บ้านบิวต้ีเฮ้าส์   
  หมู่ที ่1,4

ขุดลอกท่อระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
โดยการจัดท าเองหรือ
จ้างเหมา

ขุดลอกท่อระบายน้ า 
ถนนบ้านต้นโพธิ์เอน - 
บ้านบางไกร ความยาว
รวม 2,828 ม. และ
ถนน ม.บิวต้ีเฮ้าส์ ความ
ยาวรวม 1,052 ม. 
รายละเอียด ปริมาณงาน
 และแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด

357,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการปรับปรุงสะพาน

 ค.ส.ล. ข้ามล าประโดง
บ้านผู้ใหญ่สถาพร หมู่ที ่4

ปรับปรุงสะพาน ค.
ส.ล.ข้ามล าประโดง
บ้านผู้ใหญ่สถาพร หมู่ที่
 4 โดยการจัดท าเอง
หรือจ้างเหมา

เพื่อจา่ยเปน็ค่าปรับปรุง
สะพาน ค.ส.ล. ขา้มล าประ
โดง ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 5.30 เมตร 
ตามรายละเอยีด ปริมาณ
งาน และแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด

640,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที ่1

เพือ่ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป-มา 
ได้อย่างสะดวก โดย
การจัดท าเองหรือจ้าง
เหมา

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมรางว ียาว 231 
เมตร 2 ข้าง  ตาม
รายละเอียดและปริมาณ
งานที ่อบต. ก าหนด

1,831,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนพารา
แอสฟัลต์ถนนบ้านวดั
อุทยาน-บ้านวดัไทยเจริญ
 นบ.ถ.24-21 หมู่ที ่3,5

เพือ่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม ให้ประชาชน
สามารถสัญจร ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
โดยการจัดท าเองหรือ
จ้างเหมา

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ 
กวา้ง  4.00 - ๗.๐๐ 
เมตร ยาว 1,๑๘๕.๗๐ 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย 
กวา่ 7,452.4 ตร.ม. 
ตาม รายละเอียด 
ปริมาณงาน และแบบ
แปลนที ่อบต. ก าหนด

3,958,000 มีประชาชน 
ได้รับ 
ผลประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ 
หมู่บ้าน

ประชาชนใช้ 
เส้นทางนี้ใน
การสัญจรได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. ยกระดับ สายวดั
ตะระเก นบ.ถ.๒๔-๑๘ 
(ช่วงโค้งบ้านนายสมัย  
บุญเกิด(ตาไหม) - บ้าน
นายสุทัศน์ รอดแก้ว(ตา
ทัด) พร้อมวางท่อระบาย
น้ าและรางว ีหมู่ที ่4 )

เพือ่สร้างความสะดวก 
ปลอดภัย และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังบน
พืน้ผิวจราจร
โดยการจัดท าเองหรือ
จ้างเหมา

ถนน ค.ส.ล.ยกระดับ
รวม รางว ีขนาดความ   
  กวา้ง 8.๐๐ ม.         
ยาว 500.๐๐ ม.

7,473,000 ประชาชน 
ได้รับ 
ผลประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ 
๑๐๐ คน

ประชาชน 
ได้รับ ความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

14 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

เพือ่เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในกองช่าง

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ขาว-
ด า) ขนาด A4 รองรับ A3 
ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที 
ปริมาณการถ่าย 20,000 
แผ่น/เดือนพร้อมหมึก เช่า
เดือนละ 5,400.-บาท ถ้า
แผ่นที่ 20,001 คิดเป็น
แผ่นละ 25 สต. ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1526 
ลงวันที่ 19 มี.ค.61

64,800 64,800 64,800 64,800 ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60
 และเป็นไป
ตามหนังสือส่ัง
การ

ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการ และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างทางเดิน
เท้ายกระดับ บริเวณ
สะพานข้ามคลองบ้านจีน 
(บ้านไม้งาม) ถึงถนนนคร
อินทร์ หมู่ที ่3

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและสร้างความ
ปลอดภัยให้ประชาชน
ในการสัญจรโดยการ
จัดท าเองหรือจ้างเหมา

ทางเดินเท้าขนาดความ 
กวา้ง ๒.๐๐ ม. ยาว 
๖๓.๐๐ ม. หรือพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ ๑๒๖ ตร.ม.

357,000 ประชาชน 
ได้รับ
ผลประโยชน์
ไม่น้อยกวา่ 
๑๐๐ คน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการตีเส้นจราจร

ชะลอความเร็ว (ถนนบ้าน
ต้นโพธิ-์บางนายไกร 
นบ.ถ.24-17) หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม ให้ประชาชน
สามารถสัญจร ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
โดยการจัดท าเองหรือ
จ้างเหมา

ตีเส้นจราจร บริเวณ     
  1. สามแยกหลังวดับาง
ไกรใน ขนาด 6.00 x 
12.00 ม.หรือพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ 72.0 ตร.ม.   
   2. สามแยกวดัตะระ
เก ขนาด 6.00 x 
12.00 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ 72 ตร.ม.  
ตาม รายละเอียด 
ปริมาณงาน และแบบ
แปลนที ่อบต. ก าหนด

350,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์โอเค 
(ห้องน้ าชั่วคราว) หมู่ที ่5

ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ โดยการ
จัดท าเองหรือจ้างเหมา

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
11.70 เมตร ตาม
รายละเอียด ปริมาณงาน
 และแบบแปลนที ่อบต.
 ก าหนด

555,000 ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก และมี
สุขลักษณธทีดี่

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล าประโดง
บ้านจีน (หลังคอสโม) หมู่
ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็น
 เส้นทางในการสัญจร
ได้ อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย
โดยการจัดท าเองหรือ
จ้างเหมา

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
สะพาน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว 
5.00 เมตร ตาม 
รายละเอียดแบบ
มาตรฐานส าหรับ อปท.

3,525,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าถนนสายนคร
อินทร์-วดัโพธิ์เอน หมู่ที ่6

เพือ่การคมนาคม ขนส่ง
 และสัญจรของ
ประชาชน โดยการ
จัดท าเองหรือจ้างเหมา

ท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมรางว ียาว 
520.00 เมตร ตาม
รายละเอียด ปริมาณงาน
 และแบบแปลนที ่อบต.
 ก าหนด

2,000,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงถนน
สายนครอินทร์ - วดัโพธิ์
เอน หมู่ที ่6

ปรับปรุงถนนวดัโพธิ์
เอน-วดับางไกรใน 
นบ.ถ.24-16 หมู่ที ่6 
(ถนนนครอินทร์  ถึง 
สะพานล าประโดงนาย
เปร่ือง) 1 ข้าง โดยการ
จัดท าเองหรือจ้างเหมา

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและรางว ี
ขนาดยาว 283.00 
เมตร 1 ข้าง ตาม
รายละเอียดปริมาณงาน
 และแบบแปลนที ่อบต.
 ก าหนด

1,176,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ



49



ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการก่อสร้างพนังกัน

น้ า พร้อมทางเดินเท้า 
บริเวณชุมชนนายเสม   
หมู่ที ่๑

เพือ่ก่อสร้างพนังกันน้ า
 พร้อมทางเดินเท้า 
บริเวณชุมชนนายเสม 
หมู่ ๑ โดยการจัดท า
เองหรือจ้างเหมา

พนังกันน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมทางเดินเท้า ความ
ยาว 39 ม. กวา้ง ๑.4๐
 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ๖๐
 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียด ปริมาณงาน
 และแบบแปลนที ่อบต.
 ก าหนด

350,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการใช้
เส้นทาง และ
สามารถ
ปูองกันน้ าท่วม
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

22  โครงการก่อสร้างสะพาน
 ค.ส.ล.ข้ามคลองวดัไทย
เจริญ (บ้านตาม็อก) หมู่ที่
 3

เพือ่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม ให้ประชาชน
สามารถสัญจร ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
โดยการจัดท าหรือจ้าง
เหมา

สะพาน ค.ส.ล.ข้าม
คลองวดัไทยเจริญ 
ขนาดกวา้ง ๘.00 เมตร
 ยาว ๖.๐๐ เมตร พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ ๔๘ ตร.ม. 
ตามรายละเอียด 
ปริมาณงาน และแบบ 
แปลนที ่อบต. ก าหนด

4,230,000 มีประชาชน 
ได้รับ 
ผลประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ 
หมู่บ้าน

ประชาชนใช้ 
เส้นทางนี้ใน
การสัญจรได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการย้ายถังประปา 
วดัอุทยาน

เพือ่ย้ายถังประปาจาก
วดัอุทยาน มาต้ังไวท้ี่
อาคารอเนกประสงค์
โอเค เพือ่ให้หน่วยงาน
และประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ถังประปาทีว่ดัอุทยาน 
ม.5

300,000 มีประชาชน 
ได้รับ 
ผลประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ 
หมู่บ้าน

หน่วยงานและ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้น้ าจาก
ถังน้ าประปา

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการก่อสร้างอาคาร

จัดเก็บวสัดุครุภัณฑ์
เพือ่ใช้เก็บวสัดุครุภัณฑ์
ของหน่วยงานแต่ละ
ส่วนงานให้มีระเบียบ 
เป็นสัดส่วน ท าให้ง่าย
แก่การค้นหา

อาคารเก็บวสัดุครุภัณฑ์
บริเวณพืน้ทีใ่นอาคาร
อเนกประสงค์โอเค

2,000,000 มีพืน้ทีเ่ก็บวสัดุ
ครุภัณฑ์ทีเ่ป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมากขึ้น

แต่ละ
หน่วยงานมี
พืน้ทีเ่ก็บวสัดุ
ครุภัณฑ์ทีเ่ป็น
ระเบียบและ
เป็นสัดส่วน
มากขึ้น

กองช่าง

25 โครงการขุดลอกคลองใน
ต าบลบางขุนกอง

เพือ่ขุดลอกก าจัดวชัพืช
และขยะในล าคลอง

ขุดลอกคลองในพืน้ที ่
หมู่ที ่1 - 6 ต าบลบาง
ขุนกอง ตาม
รายละเอียดและปริมาณ
งานที ่อบต. ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการใช้
เส้นทาง และ
สามารถ
ปูองกันน้ าท่วม
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการเรือปรับสภาพ

น้ าและท้องคลอง
เพือ่เช่า/จัดซ้ือ เรือ
ปรับสภาพน้ าและท้อง
คลอง เพือ่บ าบัดน้ าเสีย
ในคูคลองในพืน้ที่

เรือปรับสภาพน้ าและ
ท้องคลอง สแตนเลส 
ขนาด 1.40x3.60 
เมตร พร้อมเคร่ืองยนต์ 
4 จังหวะ 13 HP 
พร้อมปัม๊น้ าขนาด 2 นิ้ว
 พร้อมชุดประกอบ

100,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
หลังคาเรือน

น้ าและคูคลอง
ในพืน้ทีต่ าบล
บางขุนกองมี
สภาพทีดี่ขึ้น 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากน้ าและคู
คลอง

กองช่าง

27 โครงการตีเส้นจราจร
บริเวณทีท่ าการ อบต.
บางขุนกอง

เพือ่การจัดระเบียบ
การจราจรภายในทีท่ า
การ อบต.บางขุนกอง

ลานจอดรถทีท่ าการ 
อบต.บางขุนกอง

130,000 ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจมากขึ้น

ผู้มาใช้บริการ
มีความสะดวก
ในการจอดรถ
และการจัด
จราจรภายใน 
อบต.บางขุน
กอง

กองช่าง

รวม 27  โครงการ  -  - 10,359,190 21,016,800 10,263,800 14,815,800 14,694,800  -  -  -

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - จ้างเหมาก าจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

 - จ่ายเป็นค่าก าจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล  ให้แก่
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันนทบุรี

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

งานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย  
มีประสิทธภิาพ

 - บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและ
เงินค่าธรรมเนียม
ทางน้ า

 - ประชาชนทีอ่าศัย
อยู่ริมน้ า

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๑

งานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย  
มีประสิทธภิาพ

    2. ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาให้เป็นเมืองทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย1 กอง
สาธารณสุข

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการรักษาความสะอาด

ทัว่ไทย (Big Cleaning Day)
เพือ่รณรงค์การทิง้
ขยะบนท้องถนน

ถนนในเขตพืน้ที่
ต าบลบางขุนกอง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๑ 
หมู่บ้าน/
ชุมชน

ภูมิทัศน์ใน
ต าบลบางขุน
กองสวยงาม
น่าอยู่

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการคลองสวยน้ าใส 
ถวายในหลวง

เพือ่ให้เกิดคลอง
สวยน้ าใสต้นแบบ

คลองในต าบลบาง
ขุนกอง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๑ 
หมู่บ้าน/
ชุมชน

ภูมิทัศน์ใน
ต าบลบางขุน
กองสวยงาม
น่าอยู่

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการ ท้องถิ่นไทย    
รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลบางขุนกอง
ตระหนัก และร่วม
อนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

พืน้ทีต่ าบลบางขุน
กอง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๑ 
กิจกรรม

มีพืน้ทีสี่เขียว
เพิม่ขึ้นในต าบล

กอง
สาธารณสุข

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อจา้งเหมาตาม

อ านาจหนา้ที่งาน
สาธารณสุข เชน่ 
ก าจดั/เกบ็ วัชพชืริม
ทางและทางน้ า หรือ
ส่ิงปฏกิลู ตาม
หนงัสือที่ มท
0313.4/ว1452 
หรือตามหนงัสือส่ัง
การอื่น หรือนโยบาย
ผู้บริหาร โดยจา่ยไม่
เกนิเกณฑ์ค่าแรงขั้น
ต่ า

จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและวชัพืช
ริมทางสาธารณะ
และก าจัดวชัพืชทาง
น้ าในเขตต าบลบาง
ขุนกอง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ปรับ
สภาพแวด 
ล้อมในเขต
ต าบลบาง
ขุนกอง

สภาพแวดล้อม
ต่างๆ  ในเขต
พืน้ทีต่ าบล
บางขุนกองมี
ความสวยงาม
และเป็น
ระเบียบ

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น 
หนึ่งฝน เพือ่ปวงชนชาวไทย

บ ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ในเขตพืน้ที่  
1-6

มีพืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึ้น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการปลูก
ต้นไม้ไม่
น้อยกวา่ ๑ 
หมู่

สภาพแวดล้อม
ต่างๆ  ในเขต
พื้นที่หมู่ที ่ 
1-6 มจี านวน
ต้นไมเ้พื่อเพิ่ม
ออกซิเจนใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการรักน้ า รักปุา รักษา

แผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ 
๘๔ พรรษา ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และปุา รวมทั้ง
สร้างขิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๑ 
กิจกรรม

มีพืน้ทีสี่เขียว
เพิม่ขึ้นในต าบล

กอง
สาธารณสุข

8 โครงการจัดหาตู้บรรทุก
ขยะแบบล้อเล่ือน

 - เพือ่เช่า/จัดซ้ือ 
ตู้บรรทุกขยะแบบ
ล้อเล่ือน

ตู้บรรทุกขยะแบบ
ล้อเล่ือน จ านวน ๑ 
ชุด รายละเอียด
ปริมาณงานและ
แบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐ มีเงินเหลือ
จ่ายไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ
 ๐.๑ ของ
งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

อบต.บางขุน
กองมีระบบ
จัดการขยะทีม่ี
ประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะ

เพือ่รถบรรทุกขยะ
 แบบคอน
เทรนเนอร์

รถบรรทกุขยะ แบบ
คอนเทรนเนอร์ ชนดิ 
6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
 4 จงัหวะ ขนาด 
240 แรงมา้ พร้อมถงั
คอนเทรนเนอร์ขนาด
ความจถุงัๆละไมน่อ้ย
กว่า 8 ลบ.ม.จ านวน 
11 ใบ

๕,๑๙๕,๐๐๐ มีเงินเหลือ
จ่ายไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ
 ๐.๑ของ
งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

อบต.บางขุน
กองมีระบบ
จัดการขยะทีม่ี
ประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ

56



ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก

ขยะ แบบอัดท้าย
เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพใน
การจัดเก็บขยะมูล
ฝอย ในเขต อบต.

จดัซ้ือรถบรรทกุขยะ
แบบคอนเทเนอร์อดั
ทา้ย ขนาด 5 
ลูกบาศกเ์มตร ชนดิ 6
 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 
ก าลังไมน่อ้ยกว่า 115
  แรงมา้ เปน็ของใหม่
ไมเ่คยใชง้านมากอ่น

๒,๓๐๐,๐๐๐ 2,300,000 2,300,000 มีเงินเหลือ
จ่ายไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ
 ๐.๑ ของ
งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

การจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธภิาพ
สามารถ
รองรับปริมาณ
ขยะได้มาก
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุข

11 โครงการชาวต าบลบางขุน
กองทอดผ้าปุาขยะรีไซเค้ิล
เป็นกองบุญ

เพื่อลดปริมาณ
ขยะ

อบต.บางขุนกอง ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ มีหน่วยงาน
เข้าร่วมไม่
น้อยกวา่ ๒ 
หน่วยงาน

ปริมาณขยะ
ได้รับการคัด
แยกอย่างเป็น
ระบบ

กอง
สาธารณสุข

12 โครงการติดต้ังกังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟูาตาม
แนวทางพระราชด าริ

เพือ่น าพลังงานลม
มาเป็นพลังงาน
ทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟูา

กังหันลมผลิต
กระแสไฟฟูา 
รายละเอียดปริมาณ
งานและแบบแปลน
ที ่อบต.ก าหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐ ค่าไฟฟูา
ลดลงไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕

มีพลังงาน
ทดแทนมาใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด

13 โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซล)

เพื่อน าพลังงาน
แสงอาทติย ์   (โซล่า
เซล)มาเปน็พลังงาน
ทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟาู

ติดต้ังระบบไฟฟาู
พลังงานแสงอาทติย ์
(โซล่าเซล) บริเวณ
อาคาร ๕ ชั้นโรงเรียน
วัดบางไกรนอก

2,000,000 ค่าไฟฟูา
ลดลงไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕

มีพลังงาน
ทดแทนมาใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างโครง

หลังคาลานกีฬา
อเนกประสงค์ด้วยระบบ
โซลาเซลล์ ชุมชนบ้านบาง
นายไกร

เพือ่ก่อสร้างหลังคา
โซล่าเซลล์ ไวเ้ป็น
โครงการต้นแบบ
ตามแนว
พระราชด าริ

หลังคาโซลาเซลล์ 
บริเวณชมุชนบา้นบาง
นายไกร ขา้ง รพ.สต.
บางไกรในรายละเอยีด
 ปริมาณงาน และ
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด

๕,๐๐๐,๐๐๐ 5,000,000 5000000 ค่าไฟฟูา
ลดลงไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕

เปน็โครงการ
ต้นแบบเพื่อ
การศึกษาดูงาน
 และการน า
พลังงาน
ทดแทนมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างหลังคา
ลานกีฬาอเนกประสงค์วดั
บางไกรใน ม.๔

เพือ่ก่อสร้างหลังคา
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ให้
ประชาชนมีสถานที่
ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ

หลังคาลานกฬีา
อเนกประสงค์ขนาด
กว้าง๑๕.๐๐ ม. ยาว 
๑๖.๐๐ ม. พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. 
ตามรายละเอยีด 
ปริมาณงาน และแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด

1,000,000 ประชาชนผู้
มารับบริการ
 มีความพึง
พอใจ ไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บริเวณ
โรงเรียนวดับางไกรใน หมู่ที่
 4

เพือ่เป็นสถานทีจ่ัด
กิจกรรม หรือเล่น
กีฬา ของชุมชน

ลานกฬีา
อเนกประสงค์ขนาด
กว้าง๑๕.๐๐ ม. ยาว 
๑๖.๐๐ ม. พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. 
ตามรายละเอยีด 
ปริมาณงาน และแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด

500,000 มีประชาชน
มารับบริการ
 ไม่น้อยกวา่
 ๒๐ คน

ประชาชนมี
สถานทีจ่ัด
กิจกรรม

กองช่าง

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการก่อสร้างโครง

หลังคาลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณวดัโพธิ์
เอน หมู่ที ่6

เพือ่เป็นสถานทีจ่ัด
กิจกรรม หรือเล่น
กีฬา ของชุมชน

หลังคาลานกฬีากว้าง 
24.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร ตาม
รายละเอยีด ปริมาณ
งาน และแบบแปลนที่
 อบต. ก าหนด

500,000 มีประชาชน
มารับบริการ
 ไม่น้อยกวา่
 ๒๐ คน

ประชาชนมี
สถานทีจ่ัด
กิจกรรม

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพทีดี่ของ
ประชาชน

ประชาชนในเขต
ต าบลบางขุนกอง

3,500,000 มีประชาชน
เข้ารับ
บริการไม่ต่ า
กวา่ ๒๐ คน
 ต่อเดือน

ประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ ทัง้
กายและใจ

กอง
สาธารณสุข

19 วนัรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ เพิม่พืน้ทีสี่เขียว
ให้กับต าบลบางขุน
กอง

พืน้ทีใ่นต าบลบาง
ขุนกอง รายละเอียด
 ปริมาณงานที ่
อบต.ก าหนด

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ มีพืน้ทีสี่เขียว
เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๑

ประชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ

กอง
สาธารณสุข

20 โครงการบ าบัดน้ าเสียตาม 
แนวคิดใช้น้ าดีไล่น้ าเสีย

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ า
เสียในพืน้ทีต่ าบล
บางขุนกอง

ด าเนนิการจดัหาผู้จา้ง 
เหมาบริการเคร่ือง 
ผลักดันน้ า ๖ สูบ 
พร้อมน้ ามนัและ
ด าเนนิการผลักดันน้ า 
สัปดาหล์ะ ๑ วัน คร้ัง
 ละ ๓ ชั่วโมง ในชว่ง
น้ าขึ้นเต็มคลอง

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 ข้อร้องเรียน 
ในเร่ือง
ปัญหาน้ าเน่า
เสียลดลงไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนมี 
สภาพแวดล้อม
ทีดี่ขึ้น

กอง
สาธารณสุข

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต์ เพือ่ก าจัดกิ่งไม้

บริเวณริมทาง
สาธารณะ

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 
๑๐ นิ้ว จ านวน ๒ 
ปืน้

57,800 มีการจัดซ้ือ 
เล่ือยโซ่ยนต์
 ครบ ๒ ปืน้

ประชาชนมี 
สภาพแวดล้อม
ทีดี่ขึ้น

กอง
สาธารณสุข

22 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

เพื่อจดักจิกรรม
ส่งเสริมการ มส่ีวน
ร่วมของ อถล.ในการ
 บริหารจดัการส่ิง
ปฏกิลูและ มลูฝอย 
การปกปอูงและ 
รักษาส่ิงแวดล้อม

ประชาชนทีม่ีสัญชาติ
 ไทย อายุไม่ต่ ากวา่ 
๗ ปีบริบูรณ์ มี
ภูมิล าเนา ในพืน้ที่
ต าบลบางขุนกอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มปีระชาชน 
ผู้เขา้ร่วม 
โครงการม ี
ความพงึพอ 
ในการ 
ฝึกอบรมไม ่
นอ้ยกว่าร้อย 
ละ ๖๐

ผู้เข้าร่วม 
โครงการมีความรู้
และความสามารถ
 ในการบริหาร
จัดการส่ิงปฏกิูล
และมูลฝอย การ
ปกปูองและ 
รักษาส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

23 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก 
ปุา เฉลิมพระเกียรติ       
"จิต อาสา สร้างปุา รักษ์น้ า"

เพื่อเปน็การเฉลิม
พระเกยีรติและ
แสดงออกถงึความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ปลูกปุาในพืน้ที่
สาธารณะ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีประชาชน 
เข้าร่วม 
โครงการไม่ 
น้อยกวา่ ๕๐
 คน

ประชาชนได้
แสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
มีจิตอาสาเพื่อ
สังคม

กอง
สาธารณสุข

24 โครงการจ้างเหมาเรือเก็บ
ขยะ

เพื่อด าเนนิการเกบ็
ขยะทางน้ า ในการ
แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเปน็ไป
อยา่งมปีระสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น

จา้งเหมาบริการเรือ พร้อม
คนขับและน้ ามัน 
รายละเอียดการเบิกจา่ย
เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ 
ด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิมเติม

240,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ประชาชน 
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐

การจัดเก็บขยะ
 ครัวเรือนทาง
น้ ามี
ประสิทธภิาพ 
และเกิด
ประสิทธผิล
มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

รวม 24  โครงการ  -  - 13,253,800 11,631,000 6,136,000 16,936,000 14,136,000  -  -  - 

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม

พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ หรือ
สนับสนุนการ
ด าเนินการ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า
 กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี

มีการแจกจ่ายพันธุ์
ทุเรียน พันธุ์กล้วย 
หรือพันธุ์พืช
พืน้เมืองเป็นต้น

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แจกจ่าย
พันธกุรรมพืช
ไม่น้อยกวา่ ๑
 ชนิด

ประชาชนได้รับ
การแจกจ่าย
พันธุ์พืชพืน้เมือง

ส านักปลัด

    3. ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม

        3.1 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการผลิตไบโอดีเซลเฉลิม

พระเกียรติ
รับซ้ือน้ ามัน
พืช/น้ ามันสัตว ์
ทีผ่่านการใช้
งานแล้วจาก
ประชาชน
ต าบลบางขุนกอง

น้ ามันไบโอดีเซล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกวา่ ๑ 
ชุมชน

เพือ่ปลุก
จิตส านึกด้านการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการภูมิปัญญาเกษตร 
พืน้บ้านท้องถิ่น

เพื่อจดังาน
เกษตรพื้นบา้น
ของชมุชนและ
น าพชืผลทางการ
เกษตรมาแปรรูป
 มกีารจดั
กจิกรรมถา่ยทอด
องค์ความรู้ทาง
การเกษตร

จัดกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทาง
การเกษตร และ
ประชาสัมพันธ์
พืชผลทางเกษตร
ท้องถิ่น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
เข้าร่วมงาน 
ไม่ต่ ากวา่ 
๑๐๐ คน

สามารถ 
ประชาสัมพันธ ์
เพือ่การ
ท่องเทีย่วและ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทาง 
เกษตรพืน้บ้าน 
ประจ าท้องถิ่น

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ  -  - 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000  -  -  - 

        3.1 แผนงานการเกษตร (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการผลิตน้ าด่ืมชุมชน เพือ่ซ่อมแซม/

จัดซ้ือ เคร่ือง
ผลิตท าน้ าด่ืม
ชุมชน 
รายละเอียด
ปริมาณงาน ที ่
อบต.ก าหนด

เคร่ืองท าน้ าด่ืม ที่
สะอาด มีมาตรฐาน

๘๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์
มากกวา่ ๑ 
ชุมชน

ประชาชนมีน้ า
ด่ืมทีส่ะอาด 
สร้างรายได้สู่
ชุมชน

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐  -  -  - 

        3.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจ้างนักเรียน

นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียนและวนัหยุด

เพือ่สร้างรายได้
ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ที่
ปฏิบัติงานช่วงปิด
ภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน ๓๐ คน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ นักเรียน 
นักศึกษา 
เข้าร่วมโรง
การไม่น้อย
กวา่ ๑๕ คน

นักเรียน 
นักศึกษา มี
รายได้ในการ
ฝึกงาน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

จัดฝึกอบรมสัมมนา
 จัดประชุม ของ
คณะกรรมการ 
สมาชิก เด็กและ
เยาวชน

เด็ก และเยาวชนใน
ต าบลบางขุนกอง 
จ านวน ๕๐ คน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชน เข้า
ร่วมโรงการ
ไม่น้อยกวา่ 
๒๐ คน

เด็ก และเยาวชน
 เข้ามามีส่วนใน
การแสดงความ
คิดเห็น และ
เสนอโรงการแก่
ทางราชการ

ส านักปลัด

3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วม ในการ
แสดงความคิดเหน็ 
และเปน็การสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการจดัท า 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ประชาชนต าบล     
บางขุนกอง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีชุมชนเข้า
ร่วมประชุม
ไม่น้อยกวา่ 
๑ ชุมชน

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการ
ด าเนนิงานของรัฐ 
เสริมสร้างการ
ท างานตามหลัก
ธรรมาภบิาล

ส านักปลัด

       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหเป็นไปเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาด้านทรพยากรมนุษย์และสังคม ให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
    4. ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาด้านทรพยากรมนุษย์และสังคม ให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

64



ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ เสริมสร้างการเข้า

ร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่
ต าบลบางขุนกอง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ชมรม
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ 
๑ ชมรม

ผู้สูงอายุตระหนัก
ในคุณค่าของ
ตนเอง

ส านักปลัด

5 การส่งเสริมอาชีพ เพิม่
รายได้ ให้กับประชาชน
ทัว่ไป รวมถึงคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ในเขตพืน้ที่

แก้ไขปัญหาการ
วา่งงาน หรือ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพืน้ที่
ตามอ านาจหน้าที ่

จัดกิจกรรม/โครงการ
 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ประชาชนใน
พืน้ทีต่ าบลบางขุนกอง

120,000 150,000 250,000 250,000 250,000 มีผู้เข้าร่วม 
โครงการไม่ 
น้อยกวา่ ๖๐
 คน

แก้ไขปัญหาการ
วา่งงาน และ
สามารถส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้

ส านักปลัด

6 โครงการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งในสถาบันครอบครัว

 เสริมสร้าง
สัมพันธภาพทีดี่
ระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมต่อ
สังคมและสถาบัน
ครอบครัว

ครัวเรือนในต าบล
บางขุนกอง

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๑ 
กิจกรรม

สร้างความ
เข้มแข็ง และยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว มีส่วน
ร่วมต่อสังคม
และสถาบัน
ครอบครัว

ส านักปลัด

       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายสตรีบางขุนกอง
 การฝึกอาชีพ การ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ให้แก ่เครือข่าย
สตรีบางขุนกอง 
ส่งเสริมภาวะผู้น า
แก่สตรีในชุมชน 
และพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆ

สตรีในพืน้ทีต่ าบล
บางขุนกอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๑ 
กิจกรรม

สามารถเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
บทบาทสตรี การ
ยติุความรุนแรงใน
ครอบครัว และ
การปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาการมี
เพศสัมพนัธ์กอ่น
วัยอนัควร การ
ต้ังครรภใ์นวัยรุ่น 

ส านักปลัด

8 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

อุดหนุนงบประมาณ
 ในการจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ให้แก่ทีท่ าการ
อ าเภอบางกรวย
หรือหน่วยงานของ
รัฐอื่น 

ทีท่ าการอ าเภอบาง
กรวยหรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่น 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ไม่น้อยกวา่ 
๑ กิจกรรม

สามารถ
บ าบัดรักษาและ
ฟืน้ฟูสภาพ
ร่างกายและ
จิตใจของผู้เสพยา
เสพติด

ส านักปลัด

9 โครงการจัดหาซุ้มขาย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (๑๐ 
ซุ้ม)

เพือ่จัดหาซุ้มขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ซุ้มขายผลิตภัณฑ์
ชุมชน จ านวน ๑๐ 
ซุ้ม รายละเอียด
ปริมาณงาน แบบ
แปลนที ่อบต.ก าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมไม่
ร้อยกวา่ ๒ 
โครงการ

มีแหล่งขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 ทีม่ีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ส านักปลัด

       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการส่งเสริมค่านิยม 

12 ประการ
เพือ่ให้ประชาชนรู้
รักสามัคคี

ประชาชนต าบล     
บางขุนกอง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกวา่ ๒๐
 คน

มีความสงบสุขใน
ชุมชน

ส านักปลัด

11 โครงการจัดกิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

เพือ่ให้ประชาชนรู้
รักสามัคคี

ประชาชนต าบล     
บางขุนกอง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกวา่ ๒๐
 คน

มีความสงบสุขใน
ชุมชน

ส านักปลัด

12 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่เป็นการอบรม/
จัดกิจกรรมส าหรับ
การเรียนการสอน
ใน หลักสูตรของ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพืน้ที่
ต าบลบางขุนกอง

100,000 500,000 500,000 มกีจิกรรมที่ใช้
 ในหลักสูตร 
การเรียนการ
สอนของ
ผู้สูงอายไุม ่
นอ้ยกว่า ๕ 
กจิกรรม

ผู้สูงอายุได้มี 
กิจกรรมร่วมกัน 
ในการเรียนการ 
สอน

ส านักปลัด

13 โครงการเต้นแอโรบิคเพือ่ 
สุขภาพโรงเรียนวดับางไกร
นอก

เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพของเยาวชน

โรงเรียนวดับางไกร
นอก

34,800 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

มีการรวมกลุ่ม 
เพือ่ส่งเสริม 
สุขภาพกายและ 
ใจให้แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

14 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ช่องปากของพระภิกษุสงฆ์
และสามเณรในต าบลบาง
ขุนกอง

เสริมสร้างสุขภาพ
ช่องปากของ
พระภิกษุสงฆ์และ 
สามเณร

พระภิกษุสงฆ์และ 
สามเณรในต าบลบาง
ขุนกอง

10,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

สุขภาพในช่อง 
ปากได้รับการดูแล

กอง
สาธารณสุข

       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้

อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ต าบลบางขุนกอง

เพือ่ฟืน้ฟูความรู้
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
 ต าบลบางขุนกอง

ชมรม อสม.ต าบล
บางขุนกอง

108,245 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

อสม.มีความรู้ 
ความสามารถ 
เพิม่มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

16 โครงการ อสม.ต าบลบาง
ขุนกองร่วมใจลดโรคร้ายที่
มียุงลายเป็นพาหะ

เพือ่ลดการเกิดโรค
ทีม่ียุงลายเป็นพาหะ

ชมรม อสม.ต าบล
บางขุนกอง

34,750 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

ลดการเกิดโณคที่
 เกิดจากยุงลาย

กอง
สาธารณสุข

17 โครงการภาคีร่วมใจ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวยัวดั
ไทยเจริญ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุวดัไทยเจริญ

ชมรมผู้สูงอายุวดัจ าปา 92,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

มีการรวมกลุ่ม 
เพือ่ส่งเสริม 
สุขภาพกายและ 
ใจให้แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

18 โครงการผู้สูงอายุบ้านบาง
นายไกรสูงวยัใส่ใจ ห่วงใย
สุขภาพ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุบ้านบาง
นายไกร

ชมรมผู้สูงอายุบ้าน
บางนายไกร

82,200 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

มีการรวมกลุ่ม 
เพือ่ส่งเสริม 
สุขภาพกายและ 
ใจให้แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

19 โครงการผู้สูงอายุบ้าน
อุทยาน ห่วงใยสูงวยัแข็งแรง

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุบ้านอุทยาน

ชมรมผู้สูงอายุบ้าน 
วดัอุทยาน

65,950 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย และ
ใจทีแ่ข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่ โครงการ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการสร้างสรรค์ สร้าง

สุข ผู้สูงอายุบ้านคลองบาง
ราวนก

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุบ้านคลอง
บางราวนก

ชมรมผู้สูงอายุบ้าน 
บางราวนก

73,970 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย และ
ใจทีแ่ข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

21 โครงการออกก าลังกายเพือ่
 สุขภาพด้วยการเต้นแอโร
บิค โรงเรียนชุมชนวดับาง
ไกรใน

เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพของเยาวชน

โรงเรียนชุมชนวดั 
บางไกรใน

31,200 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

มีการรวมกลุ่ม 
เพือ่ส่งเสริม 
สุขภาพกายและ 
ใจให้แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

22 โครงการซองพลู หน้าใส ใส่
ใจสุขภาพ

เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพของเยาวชน

โรงเรียนวดัซองพลู 31,475 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่
น้อยกวา่ ๓๐
 คน

มีการรวมกลุ่ม 
เพือ่ส่งเสริม 
สุขภาพกายและ 
ใจให้แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

23 โครงการจ้างพนักงานของ 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง

เพือ่ปฏิบัติงาน
ธรุการของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางขุนกองตามที่
ได้รับมอบหมาย

กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบาง
ขุนกอง

54,000 108,000 108,000 108,000 108,000  การ
ปฏบิติังาน 
ของกองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ 
อบต.บางขนุ
กอง ใช ้
ระยะเวลา 
ลดลงไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 
๑๐

การปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 
หลักประกัน 
สุขภาพองค์การ 
บริหารส่วน ต 
าบลบางขุนกอง 
มีประสิทธภิาพ 
มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

รวม 23  โครงการ  -  - 2,198,590 1,318,000 1,868,000 2,368,000 1,868,000  -  -  - 

       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเงินสมทบกองทุน

สวสัดิการชุมชน
เพือ่จ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
สวสัดิการต าบลบาง
ขุนกอง ตามอัตรา
และระเบียบที่
ก าหนด

ชุมชนในต าบลบาง
ขุนกอง

๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 700,000 มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

ชุมชนต าบลบาง
ขุนกองสามารถ
บริหารตนเองได้

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  -  -  - 

       4.2 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - กิจกรรมวนั
ท้องถิ่นไทย

 - กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ

 - กิจกรรมวนัปิย
มหาราช

 - กิจกรรมวนัชาติ
และวนัพ่อแห่งชาติ

 - กิจกรรมงานรัฐ
พิธอีื่นๆ ตามมติ 
ครม. หรือหนังสือ
ส่ังการ

    5. ยุทธศาสตร์ที ่5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ

เพือ่ให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานและ
ประชาชนต าบลบาง
ขุนกองร าลึกในพระ
มหากรุณาธคุิณและมี
กิจกรรมทีแ่สดงถึง
ความจงรักภักดี ที ่
อบต.ด าเนินการเอง
และเข้าร่วม

มีผู้เข้าร่วม
งานไม่น้อย
กวา่ ๑๐๐ คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย

ส านักปลัด1 โครงการงานรัฐพิธี ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่
๑๐

เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลบางขุนกองมี
กิจกรรมทีแ่สดงถึง 
ความจงรักภักดี

ประชาชนต าบล
บางขุนกอง

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
เข้าร่วมงาน
ไม่ต่ ากวา่ 
๑๐๐ คน

ประชาชนได้ 
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลบางขุนกองมี
กิจกรรมทีแ่สดงถึง 
ความจงรักภักดี

ประชาชนต าบล
บางขุนกอง

500,000 500,000 500,000 ประชาชน
เข้าร่วมงาน
ไม่ต่ ากวา่ 
๑๐๐ คน

ประชาชนได้ 
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ย
ต่างๆ ในการฝึกอบรม
สัมมนาและทศันศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร 
สมาชกิสภาอบต. 
พนกังาน  ลูกจา้ง ผู้น า
ชมุชน ประชาชน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
 ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน
และประชาชน
ต าบลบางขุนกอง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 
๕๐

สร้างความรู้ 
ให้กับพนักงาน 
เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

ส านักปลัด

5 โครงการ อบต.บางขุนกอง
เคล่ือนที่

เพือ่ออกหน่วย
บริการประชาชน

ประชาชนต าบล
บางขุนกอง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกวา่ 
๑๐๐ คน

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทัว่ถึง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการเสริมสร้างความรู้

ประชาธปิไตย และกฎหมาย
เบือ้งต้นแก่ประชาชน

เสริมสร้างความรู้
ประชาธปิไตย และ
กฎหมายเบือ้งต้นแก่
ประชาชน

ผู้บริหาร พนักงาน 
และประชาชน
ต าบลบางขุนกอง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ ๕๐

มีความรู้
ประชาธปิไตย 
และกฎหมาย
เบือ้งต้น

ส านักปลัด

7 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่
ส ารวจความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เพื่อใหก้ารปฏบิติั
ราชการของพนกังาน 
เจา้หนท้ี่ เปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนผู้มารับบริการ
เกดิความพงึพอใจ

ผู้มารับบริการและ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบางขุนกอง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจต่อการ
รับบริการไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ ๘๐

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

8 โครงการติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ ์แบบอักษรวิ่ง

เพื่อติดต้ังปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ให้
ประชาชนได้รับทราบ
ขอ้มลูขา่วสารของทาง
ราชการ

ปาูยประชาสัมพนัธ์ 
แบบอกัษรวิ่ง ขนาด 
3 x 6 เมตร 
รายละเอยีด ปริมาณ
งาน และแบบแปลนที่
 อบต.ก าหนด

๔๙๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพงึพอใจ 
ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ ๖๐

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทัว่ถึง

ส านักปลัด

9 โครงการติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธอ์ิเล็กทรอนิกส์

เพือ่ติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

ปูายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ขนาด 2x4 เมตร 
รายละเอียด 
ปริมาณงาน และ
แบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทัว่ถึง

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติสถาบัน
พระมาหากษัตริย์ 
เผยแผ่พระราชกรณีย
กิจของพระบรมวงศา
นุวงศ์

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 รายละเอียด
ปริมาณงาน และ
แบบแปลนที ่อบต
ก าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนได้
รับทราบพระ
ราชกรณียกจิที่
ส าคัญ และร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดี ของ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

11 โครงการจ้างเหมาจัดท าซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที ่10 
(ซุ้ม 2 ด้านหน้า-หลัง/ชุด)

เพือ่จ้างเหมาจัดท าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที ่10 (ซุ้ม 2 
ด้านหน้าหลัง/ชุด)

จดัท าซุ้มเฉลิมพระ 
เกยีรติรัชกาลที่ 10  
(ซุ้ม 2 ด้านหนา้-
หลัง/ชดุ)

490,000 ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนได้
ทราบถึงพระ
ราชกรณียกิจที่
ส าคัญต่างๆต่อ
ประเทศไทย

ส านักปลัด

 - ชดุแมข่า่ยระบบ
กระจาย เสียง
ทางไกลอตัโนมติั 
ชนดิไร้สายระบบ
UHF-FM เคร่ืองส่ง ๑
 ชดุ
  - ชดุลูกขา่ย : 
เคร่ืองรับ
วิทยกุระจายเสียง
ทางไกล อตัโนมติั 
ชนดิไร้สาย จ านวน 
๘๐ ชดุ

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ

เพือ่ประชาสัมพันธ์
ความรู้และงานให้
การบริการต่างๆ ของ
 อบต.บางขุนกอง

โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวเสียงไร้สาย

12 3,000,000 ส านักปลัด2,000,000 มีการติดต้ัง 
หอกระจาย 
ข่าวเสียงไร้ 
สายครบ 
ร้อยละ๑๐๐

ประชาชนได้
รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสาน
ของทาง 
ราชการได้
อย่างรวดเร็ว
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการบริหารจัดการ

บริหารบ้านเมืองทีดี่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขุนกอง

เพื่อใหม้กีารตรวจสอบ 
ติดตามและปรับปรุง
แกไ้ขขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏบิติั
ราชการ การอ านวย
ความสะดวกในการ
พจิารณาอนญุาตของ
ทางราชการ การ
ปรับปรุงภารกจิของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขนุกอง

ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ ๗ 
ประการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการลด
ขั้นตอนไม่
น้อยกวา่ ๑ 
กระบวนงาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการติดต่อ
ราชการ

ส านักปลัด

14 โครงการเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติการในการ
เลือกต้ังของท้องถิ่น

ประชาชนผู้มีสิทธ ิ
เลือกต้ังในเขต
ต าบลบางขุนกอง

800,000 800,000 900,000 900,000 ประชาชนผู้มี
 สิทธเิลือกต้ัง
 มาใช้สิทธไิม่
 ต่ ากวา่ร้อย
ละ ๕๐

ประชาชนได้รับ
การอ านวย
ความสะดวกใน
การเลือกต้ังของ
ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

15 โครงการจัดงานตามนโยบาย
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือส่ังการต่างๆ ฯลฯ

เพื่อการปฏบิติังาน
เร่งด่วน ตามนโยบาย
รัฐบาล มติ 
คณะรัฐมนตรี หนงัสือ
ส่ังการต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่
ในอ านาจหนา้ที่ของ 
อปท.

ส่วนราชการใน 
อบต. บางขุนกอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ 
ปฏิบัติงานได้
อย่าง
ครบถ้วน
ตามนโยบาย

การบริหาร
ราชการมี
ประสิทธภิาพ

ทุกส่วน
ราชการ

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการเช่ารถยนต์บรรทุก

(ดีเซล)
เพือ่ใช้ในราชการของ
ส านักปลัด

รถยนต์บรรทกุ
(ดีเซล)แบบดับเบิ้ล
แคบ ขนาด ๑ ตัน 
ขนาดปริมาตร 
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า
 ๒,๔๐๐ ซีซี 
ขบัเคล่ือน ๒ ล้อ 
จ านวน ๑ คัน พร้อม
คนขบั

144,960 289,920 289,920 289,920 289,920 มีการเช่า 
รถยนต์ 
บรรทุก
(ดีเซล) ใน
งานของ
ส านักปลัด

งานราชการ
ของส านัก 
ปลัดงมี
ประสิทธภิาพ 
และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

17 โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร 
ขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดีเซล)

เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์
รถยนต์ โดยสารใน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจในส านักปลัด

รถโดยสารขนาด 12 ที่
 นั่ง (ดีเซล)ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่ า 
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่ า 90 กิโลวัตต์ มี
คอนโซลหลังคนขับ 
ปูนพื้น และกรุผนัง 
โดยรอบ แยกที่นั่งเป็น
รถโดยสารหลังคาสูงมี
พนักพงิสามารถปรับ
เอนนอนได้หลายระดับ
เป็นราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ 
ฟล์ิมกรองแสง และพน่
กันสนิม

1,288,000 เป็นไปตาม 
เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
ราคากลาง 
และ 
คุณลักษณะ 
พืน้ฐาน 
ครุภัณฑ์ของ
 ส านัก 
งบประมาณ
กระทรวงการ
คลัง

มีการ
ปฏิบัติงานทีมี 
ประสิทธภิาพ 
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่เช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในส านักปลัด

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ขาว-ด า) ขนาด A 4 
รองรับ A 3 ความเร็ว 
35 แผ่นต่อนาที 
ปริมาณการถ่าย 
20,000 แผ่น/เดือน
พร้อมหมึก เช่าเดือนละ
 5,400.-บาท ถ้าแผ่น
ที่ 20,001 คิดเป็น
แผ่นละ 25 สต. ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1526
 ลงวันที่ 19 มี.ค.61

๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ถ่ายเอกสาร
ได้สะดวก
และทันต่อ
ความ
ต้องการไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 60

ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการ และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

ส านักปลัด

19 โครงการดูแล รักษาและ
คุ้มครองปูองกัน ทีดิ่นอันเป็น
สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมือง ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

เพือ่การดูแลรักษา
และคุ้มครองปูองกัน
ทีดิ่นอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

เพือ่การดูแลรักษา
และคุ้มครอง
ปูองกันทีดิ่นอันเป็น
สาธารณสมบัติของ
 แผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 
๖๐

การดูแลรักษา
และคุ้มครอง
ปอูงกนัที่ดินอนั
เปน็สาธารณ
สมบติัของ 
แผ่นดินส าหรับ
พลเมอืงใช้
ประโยชน ์
ร่วมกนัได้อยา่ง 
ยาวนาน

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บริเวณทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนกอง

เพือ่ให้มีเทคโนโลยื่ใน
การเก็บบันทึก
เหตุการณ์และใช้เป็น
เคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบกรณีเกิด
เหตุสงสัยต่างๆเพือ่
ความปลอดภัย

จ้างเหมาติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดส าหรับที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง จ านวน
 11 จุด

   495,600 เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคา
กลางและ
คุณลักษณะ
พื้นฐานของ
ระบบ
กล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ

มกีารปฏบิติังาน
ทมีปีระสิทธิภาพ
 ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อยา่งรวดเร็ว

ส านักปลัด

21 โครงการติดต้ังระบบ 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เพือ่การปฏิบัติ
ราชการทีม่ี
ประสิทธภิาพ

ติดต้ังระบบ
อนิเตอร์เนต็ 
ความเร็วสูง แบบ 
fiber พร้อมอปุกรณ์
ติดต้ัง

6,000 6,000 สามารถลด 
ระยะเวลา 
การ
ปฏิบัติงานได้

มกีารปฏบิติังาน
ทมี ี
ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ประชาชนได้
อยา่งรวดเร็ว

ส านักปลัด

22 โครงการจ้างเหมาบริการ  - เพื่อจา้งเหมาท า
ความสะอาดในสถานที่
ราชการ  - เพื่อจา้ง
เหมารักษาความ 
ปลอดภยัในสถานที่
ราชการ หรือตาม
หนงัสือส่ังการ หรือ
ตามนโยบายผู้บริหาร

พนกังานท าความ 
สะอาดและพนกังาน
รักษาความ 
ปลอดภยัสถานที่ 
ราชการของ อบต.
บางขนุกองและ 
อาคารอเนกประสงค์ 
โอเค (ใกล้วัดอทุยาน)

57,480 114,960 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 
ผู้รับบริการมี
ความพงึพอใจ
ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 60

สถานที่ราชการ
มคีวามสะอาด
ถกูสุขลักษณะ
และมคีวาม
ปลอดภยั

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการติดต้ังชุดมอเตอร์

เคร่ืองเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ
เพือ่อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและประชาชน
ทีม่าใช้บริการ

ติดต้ังเคร่ือง Auto 
Door ส าหรับประตู
บานคู่และบานเด่ียว 
สามารถปรับความเร็ว
การเปิด-ปิดได้ และ
สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบ Access 
Control ได้ จ านวน 5 
บาน บานเด่ียวเล่ือน
ทางเดียว จ านวน 3 
บาน และบานคู่เล่ือน
ซ้าย-ขวา จ านวน 2 
บาน บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนกอง

155,000   ประชาชนผู้
มารับบริการ
มีความพึง
พอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 
๕๐

มีการ
ปฏิบัติงานทีมี
ประสิทธภิาพ 
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

ส านักปลัด

24 โครงการติดต้ังเคร่ืองสแกน
ลายนิ้วมือ

เพือ่ให้มีเทคโนโลยื่ใน
การเก็บบันทึก
เหตุการณ์และใช้เป็น
เคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบกรณีเกิด
เหตุสงสัยต่างๆเพือ่
ความปลอดภัย

เคร่ืองสแกน
ลายนิ้วมือชนิด
บันทึกเวลาเข้า-ออก
 รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ
 จ านวน 1 เคร่ือง

๙,๗๐๐ เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคา
มาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านกั
งบประมาณ
มกราคม 
2561

มกีารปฏบิติังาน
ทมีปีระสิทธิภาพ
 ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อยา่งรวดเร็ว

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการเงินชดเชยค่างาน

ก่อสร้าง (ค่า K)
เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนนิการตาม
โครงการเงินชดเชยค่า
งานกอ่สร้าง (ค่า K)ซ่ึง
เปน็การปฏบิติัตามมติ
คณะรัฐมนตรี เร่ือง 
พจิารณาใหค้วาม
ชว่ยเหลือผู้ประกอบ
อาชพีงานกอ่สร้าง ตาม
หนงัสือที่ นร 0714/ว
 100 ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2551 และ 
ที่นร 0719/ว 19 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 
2553

เป็นไปตามข้อส่ัง
การตามหนังสือที ่
นร 0714/ว 100
 ลงวนัที ่13 
สิงหาคม 2551 
และ ทีน่ร 0719/ว
 19 ลงวนัที ่14 
ธนัวาคม 2553

100,000 100,000 100,000 100,000 เปน็ไปตามขอ้
ส่ังการตาม
หนงัสือที่ นร 
0714/ว 
100 ลงวันที่ 
13 สิงหาคม 
2551 และ 
ที่นร 0719/ว
 19 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 
2553

มีการ
ปฏิบัติงานทีมี
ประสิทธภิาพ 
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการของขวญัปีใหม่ของ

กระทรวงมหาดไทยเพือ่มอบ
ให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ.
2562

เพื่อใหม้หีอ้งน้ า
สาธารณะที่สะอาด ถกู
สุขลักษณะเพยีงพอ
และปลอดภยัส าหรับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

ห้องน้ าสาธารณะที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุน
กอง มีความสะอาด 
เพียงพอ และ
ปลอดภัย ตาม
หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
 ที ่มท 0810.6/ว
 3718 ลงวนัที ่16
 พฤศจิกายน 2561

100,000 หอ้งน้ า
สาธารณะใน
ความ
รับผิดชอบของ
 อบต.อยู่ใน
สภาพที่ใชก้าร
ได้ดีตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 3 
ด้าน 16 
ตัวชี้วัด

ประชาชนได้ใช้
บริการหอ้งน้ า
สาธารณะที่ได้
มาตรฐาน 3 
เร่ือง คือ สะอาด 
เพยีงพอ และ
ปลอดภยั

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการเพิม่ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงานปลัด

1.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
ของตนเองในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.
และเพือ่เป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติหน้าทีม่ี
พฤติกรรมที่
สร้างสรรค์มีจิตส านึก
ต่อหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบและมุ่ง
ปฏิบัติงานเพืใ่ห้
บริการแก่ประชาชนได้

พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจา้ง 
ส านกังานปลัด

50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
วนิัยในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

พนักงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจสามารถ
พัฒนาองค์
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม วนิัย
ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่เช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในกองคลัง

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ขาว-ด า) ขนาด A 4 
รองรับความเร็ว 35 
แผ่นต่อนาที ปริมาณ
การถ่าย 20,000 
แผ่น/เดือนพร้อมหมึก 
เช่าเดือนละ 5,400.-
บาท ถ้าแผ่นที่ 
20,001 คิดเป็นแผ่น
ละ 0.25 สต. ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1526
 ลงวันที่ 19 มี.ค.61

๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ถ่ายเอกสาร
ได้สะดวก
และทันต่อ
ความ
ต้องการไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 60 และ
เป็นไปตาม
หนังสือส่ังการ

ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการ และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

กองคลัง

29 โครงการเพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกอง
คลัง

เพื่อใหผู้้เขา้รับการ
อบรมมกีารพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจของ
ตนเองในการ
ปฏบิติังานของ อปท.
และเพื่อเปน็การ
เสริมสร้างและพฒันา
จติส านกึแกพ่นกังานใน
การปฏบิติัหนา้ที่มี
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์
มจีติส านกึต่อหนา้ที่
ความรับผิดชอบและมุ่ง
ปฏบิติังานเพื่ใหบ้ริการ
แกป่ระชาชนได้

พนกังานส่วนต าบล
พนกังานจา้งกองคลัง

50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
วนิัยในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

พนักงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจสามารถ
พัฒนาองค์
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม วนิัย
ในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - ต่อเติมอาคารที่ท า
การ อบต.บริเวณชั้น
 2

 - ต่อเติมหอ้งประชมุ
สภา อบต.

 - ปรับปรุงหลังคา
หนา้หอ้งศูนยด์ ารง
ธรรม

 - กอ่สร้างหลังคา
อเนกประสงค์ ณ ที่
ท าการ อบต.

 - กอ่สร้างหลังคา 
สนง.อบต. เชื่อมต่อ
ศูนยด์ ารงธรรมถงึที่
ท าการส านกังานปลัด

 - ต่อเติมหอ้ง
อเนกประสงค์บริเวณ
ที่จอดรถดับเพลิง

31 โครงการก่อสร้างร้ัวด้านหลัง
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนกอง

เพื่อกอ่สร้างร้ัวด้านหลัง
ที่ท าการ อบต.บางขนุ
กอง โดยจดัท าเองหรือ
จา้งเหมา เพื่ออ านวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภยัแกผู้่มารับ
บริการใหเ้ปน็สัดส่วน

กอ่สร้างร้ัวบริเวณ
ด้านหลังที่ท าการ 
อบต.บางขนุกอง 
รายละเอยีด ปริมาณ
งาน และแบบแปลนที่
 อบต.ก าหนด

๑๕๙,๒๕๐ ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจ
มากกวา่ร้อย
ละ ๖0

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบายใน
การติดต่อ
ราชการและมี
ความปลอดภยั
มากขึ้น

ส านักปลัด

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ

โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารส านักงาน อบต.บาง
ขุนกอง

เพือ่ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารส านักงานโดย
จัดท าเองหรือจ้าง
เหมาเพือ่รองรับการ
ให้บริการประชาชน
ในการติดต่อราชการ

30 ส านักปลัดประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการติดต่อ
ราชการ

ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจ
มากกวา่ร้อย
ละ ๖๐

๔,๓๗๗,๐๐๐
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม การรักษาวนิัยและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 
การรักษาวนิัยและ
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
 ของ อบต บางขุน
กอง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เขา้รับการ
อบรมมคีวามรู้
ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบั
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
รักษาวินยั
และความ
โปร่งใสในการ
ปฏบิติังาน
มากขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรม
มีการปฏบิัติงาน/
หน้าที่ด้วย
คุณธรรม 
จริยธรรมไม่ฝุาฝืน
วินัยพนักงานส่วน
ต าบลและ
ปฏบิัติงานเพื่อ
ให้บริการและมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนอย่าง
โปร่งใส

ส านักปลัด

33 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ

เพื่อสนบัสนนุศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ระดับ
อ าเภอ ตามหนงัส่ือส่ัง
การ

ศูนยป์ฏบิติัการร่วม
ในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับอ าเภอ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน ให้
เปน็ไปตาม
วัตถปุระสงค์
ของศูนย์
ปฏบิติัการ
ร่วมฯ

การช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของศูนย์
ปฏบิัติการร่วมฯ

ส านักปลัด

รวม 33  โครงการ  -  -  3,998,440  9,563,080   12,062,220  5,828,770  4,769,520  -  -  - 

        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - ทีท่ าการ อบต.
บางขุนกอง จ านวน
 2 แปลง ราคา 
30,000.-/เดือน

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

 -ทีอ่าคาร
อเนกประสงค์ (OK)
 จ านวน 2 แปลง 
ราคา 40,000.-/
เดือน

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐

 -ทีอ่าคาร
อเนกประสงค์ (OK)
 จ านวน 1 แปลง 
ราคา 40,000.-/
เดือน

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่า
ทีดิ่นส าหรับใช้ในการ
บริหารกิจการใน
อ านาจหน้าทีข่อง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลตามจ านวน 5 
แปลง และขนาด
พืน้ทีท่ี่ อบต. ก าหนด 

ค่าเช่าทีดิ่น     1 มีการใช้
ประโยชน์
จากการเช่า
ทีดิ่นไม่น้อย
กวา่ ๑ 
รายการ

ส านักปลัด

งบประมาณ

เพิม่
ประสิทธภิาพ
ในการปฏฺบัติ
ราชการ

        5.2 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่จ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณ
ทัง้ปี ตาม
พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินทดแทน 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.
2561 มีผลบังคับใช้
วนัที ่9 ธนัวาคม 
2561

เงินสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้าง
โดยประมาณทัง้ปี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เป็นไปตาม
พระราชบัญญั
ติกองทุนเงิน
ทดแทน 
(ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2561

พนักงานส่วน
ต าบลและ
ลูกจ้างของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ใน
การได้รับความ
คุ้มครองเพิม่
มากขึ้น

ส านักปลัด

3 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ที่     

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ที่ 

สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ที่ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐

เพิม่
ประสิทธภิาพ
ในการปฏฺบัติ
ราชการ

กอง
สาธารณสุข

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 (กบท.)

เพือ่ สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

๗๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐ มีการสมทบ
เงินกองทุน 
ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ ๑๐๐

เพิม่
ประสิทธภิาพ
ในการปฏฺบัติ
ราชการ

ส านักปลัด

        5.2 แผนงานงบกลาง (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุในต าบลบาง
ขุนกอง

ผู้สูงอายุในต าบล
บางขุนกอง

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ มีความพึง
พอใจในการ
รับบริการไม่
ต่ ากวา่ ร้อย
ละ ๕๐

ผู้สูงอายุมี
รายได้ในการ
ยังชีพ

ส านักปลัด

6 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพคน
พิการในต าบลบางขุน
กอง

คนพิการในต าบล
บางขุนกอง

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ มีความพึง
พอใจในการ
รับบริการไม่
ต่ ากวา่ ร้อย
ละ ๕๐

คนพิการมี
รายได้ในการ
ยังชีพ

ส านักปลัด

7 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 
   

ผู้ปวุยเอดส์ ใน
ต าบลบางขุนกอง

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ มีความพึง
พอใจในการ
รับบริการไม่
ต่ ากวา่ ร้อย
ละ ๕๐

ผู้ปุวยเอดส์ มี
รายได้ในการ
ยังชีพ

ส านักปลัด

รวม 7  โครงการ  -  - 12,982,000 16,442,000 17,936,000 19,336,000 21,036,000  -  -  - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
        5.2 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

88



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

เพือ่อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม
และประเพณีไทย

เพื่อสนับสนุนส่วน
ราชการ  
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการจัด
งานประเพณีต่างๆ 
พร้อมทั้งอนุรักษ์ 
ศิลปะ ดนตรี 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

สนับสนุนส่วน
ราชการ 
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนใน
จังหวดันนทบุรี

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สนับสนุน
อย่างน้อย1 
หน่วยงาน

มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับส่วน
ราชการ
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 
ศิลปะ ดนตรี 
วัฒนธรรมประเพณี
ได้รับการอนุรักษ์
และสืบสาน

กอง
การศึกษาฯ

 - งานประเพณีตัก
บาตรพระ 108

 - งานประเพณีแขง่
เรือพาย
 - งานประเพณีหล่อ
เทยีนและแหเ่ทยีน
พรรษาทางน้้า

 - งานประเพณีอื่น
ตามนโยบายผู้บริหาร

ประชาชนเข้า
ร่วมมากกวา่
ร้อยละ 50

สืบสานประเพณี
 วฒันธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
คู่ต้าบลบางขุน
กอง

2 โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นของต้าบลบางขุนกอง

เพือ่สืบสาน
อนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ

    6. ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหเป็นไปเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงาม

        6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง
เพือ่สืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง

ประชาชนต้าบล
บางขุนกอง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมมีความ
พึงพอใจ
มากกวา่ร้อย
ละ 50

สืบสาร
ประเพณีลอง
กระทง

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพือ่รักษาอนุรักษ์
วฒันธรรม 
ประเพณีสงกรานต์

ประชาชนต้าบล
บางขุนกองร่วม
การสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมมากกวา่
ร้อยละ 50

มีการอนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์ให้อยู่
คู่ชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการจัดงานวนัส้าคัญทาง
ศาสนา

เพือ่สืบทอด
พิธกีรรมทาง
ศาสนา

ประชาชนในต้าบล
บางขุนกอง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม
ส้าคัญทาง
ศาสนาไม่
น้อยกวา่ ๑ 
โครงการ

ประชาชน
ต้าบลบางขุน
กอง มีกิจกรรม
ในการสืบทอด
ประเพณีทาง
ศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

6 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพือ่ให้เยาวชนได้
ศึกษา
พระพุทธศาสนา
ในระหวา่งปิด
ภาคเรียน

เด็กและเยาวชนใน
พืน้ทีต้่าบลบางขุน
กอง

๑๐๐,๐๐๐ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
ต้่ากวา่ ๑๐ คน

มีการสืบทอด
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

        6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

บางขุนกองสัมพันธ์
เพื่อสร้างความ
สามคัคีแก ่
ประชาชนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนต้าบล
บางขุนกองทัง้ ๖ 
หมู่

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม
อย่างน้อย 
๖๐ คน

ประชาชนมี
ความสุข และ
สามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการเช่ารถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล)

เพือ่ใช้ในราชการ
ของกอง
การศึกษาฯ

รถยนต์บรรทกุ
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แคบ ขนาด ๑ ตัน 
ขนาดปริมาตร 
กระบอกสูบไมต้่่ากว่า
 ๒,๔๐๐ ซีซี 
ขบัเคล่ือน ๒ ล้อ 
จ้านวน ๑ คัน พร้อม
คนขบั

144,960 289,920 289,920 289,920 289,920 มีการเช่า 
รถยนต์
บรรทุก 
(ดีเซล) ในงาน
 กอง
การศึกษาฯ

งานราชการ
ของกอง
การศึกษาฯ  มี
ประสิทธภิาพ
และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

รวม 8  โครงการ  -  - 2,484,960 2,529,920 2,529,920 2,529,920 2,529,920  -  -  - 

งบประมาณ
        6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง ขอสนับสนุนเพือ่

จัดซ้ือรถดับเพลิง
เพือ่ป้องกัน และ
บรรเทาการเกิด
อัคคีภัย ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

รถดับเพลิง 10 ล้อ 
10,๐๐๐ ลิตร 
จ านวน 1 คัน

๘,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน ได้รับ 
ประโยชน์ ครบทัง้
 ๖ หมู่

สร้างความปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
แกป่ระชาชน

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  - 0 0 8,000,000 0 0  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหเป็นไปเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
    1. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง/

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
สายวดัสัก- วดัโคนอน หมู่ที่
 ๑

เพือ่ก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนสายวดัสัก- วดั
โคนอน

ถนน คสล. พร้อมวาง
ทอ่ระบายน ้าและรางวี
 กว้าง  ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
รายละเอยีดและ
ปริมาณ งานตามแบบที่
 อบต. ก้าหนด

๑๙,๐๘๒,๐๐๐ มีครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
ครัวเรือน

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนซอยร่วมใจพัฒนา 
(ช่วงที ่๑ - ๔)

เพือ่ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนซอย
ร่วมใจพัฒนา

เพื่อวางทอ่ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร พร้อมบอ่
พกัและรางวี 1,051 
เมตร รายละเอยีดและ
ปริมาณงานตามแบบที่
 อบต. ก้าหนด

๔,๔๐๔,๐๐๐ มีครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
ครัวเรือน

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสวนหลวง (ถนนนคร
อินทร์ - สะพานปลาย
คลองบางโคเผือก(หน้าวดัหู
ช้าง))

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสวนหลวงให้
มีสภาพดี

ถนน คสล. กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 620 เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน ้า
และรางวีทั ง 2 ขา้ง 
รายละเอยีดและ
ปริมาณงานตามแบบที่
 อบต. ก้าหนด

9,803,000 มีครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
ครัวเรือน

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ น

กองช่าง

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนวดัจ้าปา ช่วงที ่๒ 
(สะพานล้าประโดงตาแช่ม
(ยายเร่ิม) - สะพานคลองตา
เหลย)

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนวดัจ้าปาให้มี
สภาพดี

ถนน คสล. กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 1,092 เมตร
 พร้อมวางทอ่ระบาย
น ้าและรางวีทั ง 2 ขา้ง 
รายละเอยีดและ
ปริมาณงานตามแบบที่
 อบต. ก้าหนด

๑๖,๖๘๙,๐๐๐ มีครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์ไม่
น้อยกวา่ ๑๐ 
ครัวเรือน

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ น

กองช่าง

รวม 4  โครงการ  -  - 49,978,000 0 0 0 0  -  -  -

        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบ 

ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย
เพือ่ก่อสร้างระบบ
ควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

พื้นที่ในต าบลบางขนุ
กอง

40,000,000 มีการจัด ประชุม
 ประชา พิจารณ์
การ จัดท า 
โครงการไม่น้อย
กวา่ ๑ คร้ัง

มีระบบบ าบัดน้ า
เสียทีม่ี
ประสิทธภิาพ และ
สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้การ 
ควบคุมบ าบัดน้ า
เสีย ในชุมชนต่อไป
ได้

กอง
สาธารณสุข

รวม 1  โครงการ  -  - 0 0 0 0 40,000,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาให้เป็นเมืองทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    2. ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง/บูรณะ

ศาลนายไกรทอง
เพื่อสืบทอด
ประวัติศาสตร์ทาง
วรรณคดีใหก้บั
เยาวชนได้ศึกษา 
เรียนรู้

ศาลนายไกรทอง หมู่
ที ่4

๒,๐๐๐,๐๐๐ มีการด าเนิน
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ ๓๐

เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคัญ
ระดับประเทศใน
เชิงวรรณคดี

ส านักปลัด

  - รูปหล่อ
ประติมากรรมนายไกร
ทอง  ๔ ทิศ บริเวณ
จุดตัดเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล        
บางขุนกอง บริเวณถนน
ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

 - บริเวณปากทางเข้าวัด
บางไกรใน ตนละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน
 ๖ ตน

รวม 2  โครงการ  -  - 0 0 5,000,000 0 0  -  -  -

2 ส านักปลัด๓,๐๐๐,๐๐๐โครงการก่อสร้างรูปหล่อ
ประติมากรรมนายไกรทอง

เพือ่แสดง
สัญลักษณ์ แหล่ง
ท่องเทีย่ว เชิง
ศิลปะ วฒันธรรม 
จากนิทานพืน้บ้าน
ไกรทอง

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ ๖๐

ภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเทีย่ว เชิง
ศิลปะ วฒันธรรม 
ชุมชนมีความ
สวยงาม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงาม
    6. ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงาม
        6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหเป็นไปเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ

96



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

48,000 51,000 51,000 51,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง

66,000 66,000 ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊แบบสิทธกิาร
ใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน(OEM) จ านวน 3 ชุด

11,400 11,400 11,400 11,400 ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 3 ชุด

33,000 36,000 36,000 36,000 ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุด

2,100 2,100 2,100 ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

97



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว

2,800 ส านักปลัด

7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด
LED สี แบบ Network ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์

10,000 10,000 ส านักปลัด

8 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด
LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

2,600 2,600 ส านักปลัด

9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 3 เคร่ือง

7,500 7,500 ส านักปลัด

10 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน
 2 ตู้

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

11 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ จ านวน 1 ตู้ 5,600 5,600 5,600 ส านักปลัด

12 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน
 2 ตู้

11,200 11,200 11,200 ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนิด
บิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
จ านวน 6 ตู้

33,000 33,000 33,000 33,000 ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กพร้อมทีว่าง
คีย์บอร์ด พร้อมกระจก ขนาด 
120x60x75 ซม.  จ านวน 10
 ตัว

115,000 115,000 115,000 ส านักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ท างาน สีด า มโีชค๊ ขาเหล็กชบุ
โครเมี่ยม ขนาด 63x74x98 ซม. 
 จ านวน 15 ตัว

87,750 87,750 87,750 ส านักปลัด

16 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหารสีด าแบบมีโช๊คปรับ
ระดับสูง-ต่ า ขนาด 50x53x90
 ซม. จ านวน 1 ตัว (ซ้ือตาม
ราคาทีเ่คยจัดซ้ือมาก่อน)

3,000 3,000 ส านักปลัด

17 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้/ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  
บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง

129,600 ส านักปลัด

18 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้/ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000  
บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

94,000 ส านักปลัด

19 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ 
ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

24,300 24,300 ส านักปลัด

20 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
 XGA ขนาด 5,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

70,200 70,200 ส านักปลัด

21 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด
 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณที่
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 4 เคร่ือง

64,000 68,000 กองคลัง

23 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊แบบสิทธกิาร
ใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน(OEM) จ านวน 4 ชุด

15,200 15,200 กองคลัง

24 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 4 ชุด

44,000 48,000 กองคลัง

25 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 4 เคร่ือง

10,000 กองคลัง

26 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

8,600 กองคลัง

27 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 
ชิ้น จ านวน 5 ตู้

27,500 27,500 27,500 27,500 กองคลัง

หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ แผนงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
3 เคร่ือง

63,000 66,000 กองช่าง

29 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊แบบสิทธกิาร
ใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน(OEM) จ านวน 3 ชุด

11,400 11,400 กองช่าง

30 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 3 ชุด

33,000 36,000 กองช่าง

31 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน
 3 ชุด

2,100 2,100 2,100 2,100 กองช่าง

32 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 
150x75x75 ซม. จ านวน 1 
ตัว (ซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือมา
ก่อน)

9,280 9,280 9,280 9,280 กองช่าง

33 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหารสีด าแบบมีโช๊คปรับ
ระดับสูง-ต่ า ขนาด 50x53x90
 ซม. จ านวน 2 ตัว (ซ้ือตาม
ราคาทีเ่คยจัดซ้ือมาก่อน)

6,000 6,000 กองช่าง

34 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ จ านวน 4 ตู้ 24,000 24,000 24,000 24,000 กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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35 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน
 4 ตู้

22,400 22,400 22,400 22,400 กองช่าง

36 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 5 ตู้ 39,000 39,000 39,000 39,000 กองช่าง

37 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้/ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  
บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

97,200 กองช่าง

38 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 
คัน รายละเอียดตามที ่อบต.
ก าหนด

2,650,000 2,650,000 2,650,000 กองช่าง

39 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน
 4 ล้อ  จ านวน 1 คัน

3,300,000 3,300,000 3,300,000 กองช่าง

40 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแบคโฮขนาดเล็ก จ านวน 1 
คัน รายละเอียดตามที ่อบต.
ก าหนด

1,300,000 1,300,000 1,300,000 กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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41 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 
เคร่ือง

48,000 48,000 กองศึกษาฯ

42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊แบบสิทธกิาร
ใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน(OEM) จ านวน 3 ชุด

11,400 11,400 กองศึกษาฯ

43 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 3 ชุด

33,000 36,000 กองศึกษาฯ

44 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้/ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  
บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

32,400 กอง
การศึกษา

45 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้/ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000  
บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

42,000 กอง
การศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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46 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

32,000 34,000 กอง
สาธารณสุข

47 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊แบบสิทธกิาร
ใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน(OEM) จ านวน 2 ชุด

7,600 7,600 กอง
สาธารณสุข

48 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 2 ชุด

22,000 24,000 กอง
สาธารณสุข

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสับยอ่ยวัชพชืพร้อมวัสดุ
อปุกรณ์เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 
จงัหวะ ก าลังเคร่ืองยนต์ 6.5 
แรงมา้ ระบบสตาร์ท ดึงสตาร์ท
จ านวนในมดี 2 ใบมดี (1 คู่) 
ความเร็วใบมดี 2,400 รอบ/นาท ี
จ านวน 1 ชดุ

1,000,000 1,000,000 กอง
สาธารณสุข

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  1.เคร่ืองพน่ยาก าจดัวัชพชื
แบตเตอร่ี แบบเขน็ จ านวน 2 
เคร่ือง                                2.
เคร่ืองพน่ยาก าจดัวัชพชืแบตเตอร่ี 
แบบสะพาย จ านวน 2 เคร่ือง

12,000 12,000 กอง
สาธารณสุข

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 6 เคร่ือง

57,000 57,000 57,000 กอง
สาธารณสุขฯ

1,000,000 793,480 9,675,530 8,007,330 7,794,330

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็น
แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช่งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ก. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 2) การวิเคราะห์สภาวการณ์แหละศักยภาพ 15 คะแนน 
 3) ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
  - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  - วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  - กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  - เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  - จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  - แผนงาน 5 คะแนน 
  - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  - ผลผลิตโครงการ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 
 ข. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1) การสรุสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4) ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
 5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  - ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  - ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
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  - เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  - โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
  - เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
  - โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
  - โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  - งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  - มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  - มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
  - ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอยละ 80 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 (1) แบบตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton   
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบ เชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบ

การวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)         
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
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(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้     

 - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่     

 - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร      
 - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)      
 - ผลกระทบ (Impact) 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ในการด าเนินโครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา พบว่าผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการส่วนใหญ่เกิดผลกระทบกับประชาชนในด้านต่างๆ การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง ดังนี้ 
 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 - การมุ่งส่งเสริมคุณภาพคน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆจากปัญหาการทะเลาะวิวาท การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น 
 - การสนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจในการด าเนินการตามกฎหมาย 
 - ความก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขและความร่วมมือของคนในชุมชน ท าให้ประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง สัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น จึ้งต้องปรับปรุงและพัฒนาด้าน
การสาธารณสุขและบริการสาธารณะที่เก่ียวข้องให้ทันต่อการรับมือสังคมสูงวัยในอนาคต 
 - การให้ความส าคัญกับผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - การส่งเสริมให้แก้ปัญหาโดยสร้างความร่วมมือ ให้ความรู้ปลูกจิตส านึกแก่ภาคประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการใช้บทลงโทษต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่จ านวนมากและการทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
 - การแก้ไขปัญหาโดยสร้างความร่วมมือ การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการลดมลพิษทาง
อากาศต่อสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการเมืองและการบริหาร 
 - การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับส านึกรักท้องถิ่นและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือแก้ไขกรณี
ประชาชนไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่มีเวลาในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  

 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
  - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  AEC (Asean Economics Community) คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่มยูโรโซน นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่
แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และมีผลเป็นรูปธรรม ท าให้การพัฒนาของประเทศไทยในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง และส่งผล
กระทบในการพัฒนาระดับภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามล าดับ 
 
 

 
 




