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ค ำน ำ 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
ฉบับนี้ได้มีการจัดท าให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่เหมาะสมตามนโยบายในการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันเป็นลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตามหลักแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได้รวบรวมข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน มาทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองเป็นชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนที่มีการบริหารงานการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนกอง ตลอดจนการบริหารงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

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

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3  ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนนครอินทร์ – ราชพฤกษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 6.09 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 
3,806 ไร่ มีระยะทางห่างจากอ าเภอบางกรวย ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนนทบุรี 
ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 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 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่เดิมส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมคลองบางกอกน้อย ซึ่งเกิดจากท่ีดินงอกตามตลิ่ง โดยจะเห็นได้

ว่าโบราณสถานที่ส าคัญ เช่น วัดต่างๆ เดิมตั้งอยู่บริเวณแม่น้ า แต่ตอนหลังได้เกิดท่ีงอกตลิ่งท าให้หน้าวัดมีสภาพตื้น
เขิน เช่น บริเวณวัดไทยเจริญ เป็นต้น และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคลองต่างๆ มากมายหลายคลอง ดังนั้นใน
แต่ละปีจะเกิดน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันมีถนนนครอินทร์ – ถนนราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นถนนต่อเชื่อมของสะพาน
พระราม 5 ตัดผ่านวงเวียนพระราม 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 
3.1 ข้อมูลจ านวนประชากร จ าแนกรายหมู่บ้าน ปี 2561 – 2563 

ต าบล/
หมู่บ้าน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 1207 974 1222 2196 1209 981 1231 2212 1289 1044 1291 2335 

หมู่ที่ 2 792 573 636 1209 792 574 634 1208 803 584 664 1248 

หมู่ที่ 3 1177 1002 1190 2192 1205 993 1192 2185 1216 1028 1227 2255 

หมู่ที่ 4 1428 1116 1466 2582 1434 1140 1485 2625 1446 1227 1582 2809 

หมู่ที่ 5 440 499 595 1094 440 510 603 1113 443 506 590 1096 

หมู่ที่ 6 764 624 754 1378 763 625 754 1379 775 648 780 1428 

รวม
ทั้งสิ้น 

5808 4788 5863 10651 5843 4823 5899 10722 5972 5037 6134 11171 

                                                                                                                                                       ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฏร์ อ าเภอบางกรวย 
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    3.2 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563) 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ปี – 10 ปี 610 566 1176 
อายุ 11 ปี – 20 ปี 609 616 1225 
อายุ 21 ปี – 30 ปี 547 601 1148 
อายุ 31 ปี – 40 ปี 659 841 1500 
อายุ 41 ปี – 50 ปี 935 1196 2131 
อายุ 51 ปี – 60 ปี 852 1046 1898 
อายุ 61 ปี – 70 ปี 495 705 1200 
อายุ 71 ปี – 80 ปี 213 351 564 
อายุ 81 ปี – 90 ปี 101 173 274 
อายุ 91 ปี – 100 ปี 13 38 51 
อายุมากกว่า 100 ปี 3 1 4 
รวม 5037 6134 11171 
                                                                                                                                                       ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฏร์ อ าเภอบางกรวย      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนภูมิแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนและประชากรชาย-หญิง ปี 2561 -2563

ครัวเรือน ชาย หญิง



4 
 

 

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 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน    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        83 คน 
-  แพทย์ประจ าต าบล    จ านวน  ๑ คน 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน  4 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคม 

-  การคมนาคมทางน้ า มีเส้นทางหลักอยู่ 7 เส้นทาง คือ 
   1)  คลองบางราวนก  เริ่มจาก คลองบางกอกน้อย – วัดหูช้าง 
   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 – ถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 2 

   7)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 2) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 1 - ถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 3 

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

   12)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 7) จากถนนซอยร่วมใจพฒันาช่วงที่ 6 – สะพานปลายคลองวัดไทยเจริญ 

   13)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 8) จากสะพานปลายคลองวัดไทยเจริญ – ถนนซอยรว่มใจพัฒนาช่วงที่ 9 

   14)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 9) จากถนนซอยร่วมใจพฒันาช่วงที่ 8 - ท้ายถนนซอยรว่มใจพัฒนาช่วงที่9 

   15)  ถนนซอยร่วมใจพัฒนา (หลังโฮมโปร) จากถนนซอยร่วมใจพัฒนาช่วงที่ 9 – หลังโฮมโปร 

   16)  ถนนวัดโพธิ์เอน – วัดบางไกรใน  จาก ถนนนครอินทร์ – สะพานล าประโดงวัดโพธิ์เอน 

   17)  ถนนบ้านต้นโพธิ์ – บางนายไกร  จาก วัดบางไกรใน – สะพานคลองบางโคเผือก 

   18)  ถนนวัดตะระเก   จาก ถนนบ้านต้นโพธิ์ – 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 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรเป็นหลัก เช่น ท าสวนผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีถนนสายนครอินทร์  – ถนนสาย
ราชพฤกษ์ ตัดผ่านท าให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ 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  3 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  18 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  ตั้งอยู่หมู่ที่  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 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
   (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิ จ
และสังคมโลกสมัยใหม่  
   (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
   (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
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  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี เป้ าห ม ายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี เป้ าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม   การกระจายอ่านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ ส าคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”   โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน
การก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     
  มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
   (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวั ยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
   (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
   (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
   (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 
   (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
   (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
เข้าถึงได ้
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม     
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส  การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
   (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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   (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการ
ให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
  มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
   (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อ 
ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง  
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
   (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน  
   (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
   (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน    
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ  
   (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
   (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
   (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล   
   (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย    
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
   (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
   (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม   
   (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์     
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า  
   (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
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   (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
   (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
   (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ   
   (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม     
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย  มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   (๒ ) พัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็นผู้ ป ระกอบการทางเทคโนโลยี  อาทิ  ส่ งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย   
   (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ    
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย  
   (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง   
   (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา    
  มีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
   (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
   (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค  
   (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
   (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
   (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
   (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
   (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
    (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ   
   (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร  
   อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโด 
   ระดับโลกของกรุงเทพมหานคร   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ  
    พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
    สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ 
    ประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็น 
    สังคมเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ2และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
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  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 
  ประเด็นยุทธศาสตร/์ประเดน็การพัฒนาส าหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ประเดน็การพัฒนาที ่1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 

 
 
 

 
    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมี 
     มูลค่าเพ่ิม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและ 
     ยั่งยืน 
 

คุณภาพ คุณภาพ นวัตกรรม มาตรฐาน ยั่งยืน 

การสร้างความ
พร้อมด้านการ
คมนาคมขนส่ง
สาธารณะและ

ระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อ
รองรับการเติบโต

ของเมือง 

การสร้าง พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่ง
อ้านวยความสะดวก

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

การบริหารจัดการ
พื นที่รองรับการ

ขยายตัว การพัฒนา
ท้องที่ให้มีความสงบ
และเป็นชุมชนน่า

อยู่ 

การให้บริการ
ภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองและพัฒนา
เมืองให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

การคงไว้ซึ่ง          
อัตลกัษณก์ารเปน็
คนเมืองนนทบุรี

การรกัและ
สามัคคีของ

ชุมชน 

การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจ

ฐานราก 

 

การฟืน้ฟู พัฒนา 
และส่งเสริมให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ด้าน

ประวตัศิาสตร์ กีฬา 
วิถีชีวิต และสุขภาพ 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เปน็
แหล่งผลติภาค
เกษตรกรรมที่มี
คุณภาพและเชิง

สร้างสรรค์ 

 

การพฒันาศกัยภาพ
แรงงานให้มี

ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ 

 

ส่งเสริมและพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
และพาณิชยกรรม 
รวมทั งการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพและเชิง

สร้างสรรค ์

มั่นคง ม่ังคั่ง ม่ังคั่ง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ 
     เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวน า งามล้ าสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ 
    ประชาคมอาเซียนได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นอันดีงาม 
 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

  2. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในต าบลลดลง 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนจากการพัฒนาหรือฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 
5. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
6. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ าภายในต าบลให้เชื่อมต่อกับ  

     ส่วนกลาง 
7. มีพ้ืนทีส่ีเขียวเพ่ิมข้ึนในต าบลบางขุนกอง 
8. ปริมาณปัญหาขยะของชุมชนลดลง 
9. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
๑0. บุคลากรของ อบต.บางขุนกอง มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 

   11. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
  12. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานไว้อย่างคุณค่า 
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 2.4 ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
3. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
4. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
5. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงาน 
6. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า 
๗. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๘. จ านวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 
๙. สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียว ต้นไม้ในเขตต าบลเพ่ิมข้ึน 
1๐. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
11. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
12. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต. 
13. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
14. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
15. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสืบสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

        ท้องถิ่น 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด  

      และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์การบริหารส่วน 

      ต าบลบางขุนกองให้สามารถท างานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองให้ม ี

      ประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ให้มีศักยภาพในการ 

      จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม 

      ประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้งทาง 

      ร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
      เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
  ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน 
     การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
  9. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลบางขุนยังคงคุณค่าให้กับคนรุ่นหลัง 
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 2.6 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  5. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  7. พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  8. พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียและมลพิษต่างๆ 
  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. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสาน 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      อันดีงาม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา และวันส าคัญต่างๆ 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาคนเป็นส าคัญตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ก. ด้านสังคม 
  ปัญหา 
  สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ยังเป็นสังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีกรรมวิธีทางด้านการเกษตร และมีหมู่บ้านจัดสรร ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะ
มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ดังนี้ 
  1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  3. ปัญหาภัยแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าในฤดูแล้ง 
  4. ปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทั่วไป 
  5. คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกับเด็ก จึงขาดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
  6. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาให้ลดน้อยลง 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  1. ปัจจุบันประชาชนสนใจหันมาออกก าลังกายดูแลตนเอง และมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจาก
หน่วยงานท้องถิ่น ท าให้ในเขตพ้ืนที่จึงมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นแต่ขาดงบประมาณในการด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เพียงพอ 
  2. ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนชื้นเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไข้เลือดออก 
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  3. เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 – 35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ไปศึกษาเล่า
เรียนหรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งพ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมายแต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อสืบทอดอาชีพ 
  4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแต่ปัญหานี้กลับไม่ลด
น้อยลง เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงจึง
ยากแก่การแก้ไขปัญหา 
  5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจากงบประมาณที่จะส่งเสริมไม่เพียงพอ ประกอบกับไม่มีพ้ืนที่ใน
การเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง  
หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่ส าคัญคือประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการให้ข้อมูลเพราะค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในทางที่ผิด ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  การคาดการณ์ในอนาคต 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา วิชาการ อาคารสถานที่ 
โดยเฉพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนตลอดจนให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
  2. การสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
  3. การสร้างอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กลุ่มต่างๆ น าไปต่อยอดและสร้าง
รายได้ให้ครอบครัวต่อไป 
  4. การสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการของท้องถิ่นในทุกด้าน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะและมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ลดปริมาณขยะในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างองค์กรท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม ลูกหลานสานต่ออาชีพ
เกษตรกรรมอย่างภูมิใจ และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ สามารถใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  ข. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แก้ไขปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมเป็นธรรมอย่างที่สุด เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัว
ของชุมชน การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ หรือ
ชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองถึงแม้จะมีพ้ืนที่ในการบริหารจัดการไม่  
มากนัก เพ่ืออนาคตจะได้ไม่ประสบปัญหาหรือประสบปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  1. เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคมนาคมหมู่บ้าน บางเส้นทางก่อสร้างไม่เสร็จ ท าให้เกิด
ฝุ่นละอองหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ เป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนและประชาชนที่สัญจรไป-มา 
ได้รับความเดือดร้อน ซึงมีปริมาณของพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 
  2. ทางระบายน้ า ล าคลองบางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม และบางแห่งท่อ
ระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
  3. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  4. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวก
โดยเฉพาะระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  5. โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในเรื่องมลภาวะที่ไม่
สามารถแก้ไขให้ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้ 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ภายในก าหนดเวลาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงสร้างพ้ืนฐานก็จะครอบคลุม เนื่องจากมีพ้ืนที่รับผิดชอบเพียง 2.474 
ตารางกิโลเมตร เท่านั้น 
  ความต้องการของประชาชน 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2. ก่อสร้าง ยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
  3. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
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  ค. ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการเกษตรในภาพรวม
แล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้นจึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะ
ท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆ สร้างรายได้ให้
ประชาชนมากขึ้น 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มีอาชีพหลัก คือท าเกษตร 
รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ฉะนั้นอาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตรมาให้ความรู้ ความเข้าใจในทุกๆด้านของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต้องมีศักยภาพ 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง
เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหลักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณผ่านไปยังศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมให้การเกษตรในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และต้องการความรู้ในการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มั่นคงถาวร เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและลดปัญหาการกดราคาผลผลิต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ได้น าทฤษฎี SWOT วิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่
ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ส าหรับการวางแผนด าเนินการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคต โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร ดังนี้ 
  Strengths  ได้แก่ จุดแข็ง จุดเด่นขององค์กร ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง
ในทุกภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่โดยเป้าหมายสูงสุด คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของพนักงานทุกคน 
โดยให้การสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น 
  3. ผู้บริหารระดับหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ในการน ามาปรับปรุงระบบงาน 
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  4. ผู้บริหารให้ความส าคัญและใส่ใจกับความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่ศักยภาพ
ในการบริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  5. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  6. มีงบประมาณเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ เป็นภารกิจหลักในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
  Weaknesses ได้แก่ จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารไม่มีมาตรฐานในการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 
ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. พนักงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  3. พนักงานในระดับปฏิบัติการขาดการพัฒนาตนเองในการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  4. พนักงานขาดการฝึกอบรม และบางส่วนขาดความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนมาก ต้องอาศัยการค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากระบบภายในหน่วยงานยังไม่ได้มาตรฐาน 
  7. งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ท าให้ความต้องการของประชาชนบรรลุผลช้า 
  Opportunities ได้แก่ โอกาสในการด าเนินงานตามแผนงาน 
  1. การที่เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารมีความก้าวหน้ามาก เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง เพ่ิมช่องทางสื่อสารข้อมูลกับประชาชนได้ลงลึกและง่ายขึ้น 
  2. การเจริญเติบโตทางสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เป็นเมืองที่เติบโตเร็วมากเพราะมีพ้ืนที่ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร 
  3. การที่ รัฐบาลให้ความส าคัญ E-government เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนกอง ผลักดันการใช้ IT มากข้ึน เพื่อพัฒนาฐานระบบข้อมูล รวมทั้งเป็นโอกาสให้ได้พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  4. พ้ืนที่ในความรับผิดชอบมีจ านวนไม่มาก ท าให้สามารถบริหารจัดการปัญหาของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
  Threats ได้แก่ อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 
  1. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนเองกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
  2. ประชากรแฝงมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและปัญหาขยะล้นเมือง 
ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าถังขยะ ค่าซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะท่ีใช้งานหนัก และรถมีอายุการใช้งานนาน 
  3. การใช้และการให้บริการด้านเทคโนโลยีของภาคราชการยังด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้
ขาดข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
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  4. ปัญหาด้าน Virus เข้าท าลายระบบฐานข้อมูล 
  5. บทบาทและภารกิจที่เพ่ิมข้ึนมาอย่างรวดเร็ว 
  6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและเป็นไปได้ช้า เพราะ
งบประมาณการพัฒนาไม่เพียงพอ 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 
    1. มีอาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง 
    2. อบต.ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3. มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง 
    4. มีกลุ่มองค์กรของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง 
 

จุดอ่อน 
    1. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
    2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการดูแล 
       บ้านเรือนและชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
       ท าให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ 
    3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่างไม่มี 
    4. งบประมาณไม่เพียงพอ 

โอกาส 
    1. หน่วยงานหลายหน่วยเข้าร่วมศึกษาปัญหาและ    
       พัฒนาในพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. พื้นที่ของต าบลเป็นเมืองก่ึงชนบท 
    2. มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดข้ึนใหม่จ านวนมาก 
    3. การเดินทางมารับบริการด้านสุขภาพล าบาก 
       (ส าหรับบ้านที่อยู่ในสวนลึกไม่มีถนน) 

 

ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
    1. มีพื้นท่ีการเกษตร 
    2. มีแหล่งไม้ดอกไม้ประดับ 
    3. มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
    4. มีอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม 
    5. อบต.ให้ความส าคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
    1. พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ น้ าท่วมขัง 
    2. พื้นที่ยังมีท่อระบายน้ าไม่ทั่วถึง 
    3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการ 
       ดูแลบ้านเรือนและชุมชนให้ถูกต้องตามหลัก 
       สุขาภิบาลท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4. บางคลองยังเกิดน้ าเสีย 
    5. งบประมาณพัฒนาไม่เพียงพอ 

โอกาส 
    1. มีภูมิทัศน์เป็นพ้ืนที่สีเขียว สามารถพัฒนาเป็น 
       แหล่งท่องเที่ยวได ้
    2. มีหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจเข้ามาร่วมช่วยกัน 
       แก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่

ปัญหาอุปสรรค 
    1. ความเจริญขยายเข้ามาในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว เกิด 
       ความไม่เป็นระเบียบด้านผังเมืองและประชาชน 
       ด าเนินชีวิตต่างคนต่างอยู่ 
    2. การจัดผังเมืองยังไม่ดี ท าให้การท าสวนพักผ่อน 
       หย่อนใจมีน้อย 
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ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
จุดแข็ง 
    1. โครงสร้างพ้ืนฐานครบทั้งพ้ืนที่และประชาชนให้ 
       ความร่วมมือในการด าเนินการ 
    2. อยู่ใกล้กับหน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาทาง 
       วิชาการได้ 

จุดอ่อน 
    1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการให้ 
       เสร็จสิ้นในครั้งเดียว 
    2. ที่สาธารณะ(เขตทาง) ไม่ชัดเจน 

โอกาส 
    1. อยู่ใกล้แหล่งงบประมาณ (หน่วยงานอ่ืน) เช่น  
       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวง 
       ชนบท อบจ.นนทบุรี 
    2. ใกล้เขตเมืองหลวง ประชาชนจะมาลงทุนใน 
       พ้ืนที่ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
    3. เป็นพ้ืนที่สีเขียวท าให้ประชาชนมาตั้งบ้านเรือน 
       เพ่ือเป็นที่พักอาศัย 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. เขตทางสาธารณะไม่ชัดเจน 
    2. ถนนสาธารณะเป็นซอยตันยากต่อการอ านวย 
       ความสะดวกกับประชาชนในช่วงเวลาก่อสร้าง 
    3 .งบ ป ระม าณ มี ไม่ เพี ย งพ อกั บ ป ริ ม าณ งาน 
       โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง 
    1. อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
       แก้ไขปัญหา 
    2. การเมืองท้องถิ่นที่มีการสมัครสมานกันมา 
       ยาวนาน 
    3 . ประชาชนบางส่วน เป็นแกนน าที่ เข้มแข็ ง  
       มีจิตส านึกในการมีส่วนร่วม 
 

จุดอ่อน 
    1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นประโยชน์และขาด 
       จิตส านึกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
    2 . ประชาชนขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ 
       กฎหมายเบื้องต้น 
    3. ยาเสพติดแพร่ระบาด 
    4. ขโมยมีมากขึ้น 
 

โอกาส 
    1. มีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าถึงชุมชน 
    2. มีหน่วยงานอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข 
       ปัญหาต่างๆ และให้ค าปรึกษา ประสานงาน  
       บูรณาการร่วม  
 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. ความเจริญขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากชุมชน
ชนบทเป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบท มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้น
จ านวนมาก ประชาชนต่างคนต่างอยู่ 
    2. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
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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. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    3. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 

จุดอ่อน 
    1. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ 
       วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    2. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3. ประชาชนและเยาวชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
       เข้าใจเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

โอกาส 
    1. มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
       หลายหน่วยงาน 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. ประชาชน เด็ กและเยาวชนรุ่น ใหม่ รับ เอา 
       วัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น 

 



 
26 

 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี  
เพ่ือการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

2 การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ กองช่าง 
ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

3 การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพ่ิม 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 
 
แผนงานการพาณิชย์ 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
ส านักงานปลัด 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ 
ก้าวหน้าปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
ด้านงบกลาง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 
 
ส านักงานปลัด 

กองช่าง 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

5 การพัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และ 
สามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
 
 
ด้านงบกลาง 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 
 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 

6 การพัฒนาส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน 
ดีงาม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 5 ส่วน 3 ส่วน 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือจัดประชุมฝึกอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือกิจกรรม
ซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง อปพร.และ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน
 100 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า
 50 และได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพ่ิมมากข้ึน

สามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง 
และเป็นชุมชน
ดูแลตนเองได้

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาล

เพ่ือออกตรวจ
ให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ตามจุด
เส่ียงของต าบลบางขุน
กอง

ลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขุนกอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การเกิด
อุบัติเหตุใน
พ้ืนท่ีลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

    1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหเป็นไปเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

29



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการติดต้ังประปา

หัวแดง
เพ่ือติดต้ังหรือ
สนับสนุนประปาหัว
แดง ในการป้องกัน
และแก้ไขอัคคีภัย

ประปาหัวแดงป้องกันและ
แก้ไขอัคคีภัย จ านวน ๑๐ 
จุด - ขนาด 4 น้ิว เกลียว
แป๊ป x 2-1/2น้ิว เกลียว
หยาบ 2ทาง
- วัสดุ เหล็กพ่นสีแดง
รายละเอียด ปริมาณงาน 
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 มีประปาหัวแดง
เพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ัว
ท้ังต าบลบาง
ขุนกอง

สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน

ส านักปลัด

4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติ

เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ประชาชนตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท. พ.ศ.
๒๕๖๐ /ตามมติของ
คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน /ตามประกาศ
ภัยพิบัติจังหวัด

พ้ืนท่ีต าบลบางขุนกอง 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนผู้ได้
บริการตาม
ก าหนดเวลาและ
ข้ันตอนตาม
หนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาด 
ไทย

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อน ได้รับ
การเยียวยา 
และฟ้ืนฟูหลัง
เกิดภัยอย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

5 โครงการเช่าท่ีจอดรถน้ า
เอนกประสงค์

เพ่ือมีสถานท่ีจอดรถน้ า
เอนกประสงค์และการอยู่
เวรยามเของเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เช่าท่ีดิน พร้อมมี
โครงสร้างหลังคาและ
อาคารช่ัวคราว

600,000 600,000 600,000 600,000 พ้ืนท่ีจอดรถน้ า
เอนกประสงค์
สะดวกต่อการเข้า
ออกในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว

ส านักปลัด

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการฝึกอบรมอาสา

จราจร
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้าน
จราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครในพ้ืนท่ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอาสามัครเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 50
 คน

ประชาชนท่ี
เดินทางในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง

เพ่ือจัดต้ังและฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนท่ี

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติจ านวน 50 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เป็นไปตามหนังสือ
ส่ังการกระทรวง
มหาด ไทย หนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0229/ว 6775 
ลงวันท่ี 8  
พฤศจิกายน 2562
 จ านวน 50 คน

มีการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

ส านักปลัด

8 โครงการติดต้ังป้ายบอก
ทางจราจรทางบกและ
ทางน้ าในพ้ืนท่ีของ อบต.
บางขุนกอง

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางบก
และทางน้ าส าหรับการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขุนกอง

ติดต้ังป้ายบอกทางจราจร
ทางบกและทางน้ าในพ้ืนท่ี
ของ อบต.บางขุนกอง 
ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวง รายละเอียด 
ปริมาณตามท่ี อบต.ก าหนด

500,000 มีป้ายบอกทาง
จราจรในการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบล
บางขุนกอง

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักปลัด

รวม  8  โครงการ  -  - 1,840,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000  -  -  -

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันเฝ้าระวัง

โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 
2019) ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพเบ้ือต้นของ
เด็กและห่างไกลโรค
ไวรัสโคโรน่า (โควิด 
2019)

อบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 3 แห่ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กเล็กมีความรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
รู้จักวิธีป้องกัน
โรคไวรัสโคโร
น่า (โควิด 
2019)

กอง
การศึกษา

2 โครงการกองทุนส่งเสริม
สุขภาพ (สปสช)

เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจาก
โครงการกองทุนส่งเสริม
สุขภาพ (สปสช) จัดท า
โครงการสอนเด็กว่ายน้ า

ขอรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ 
(สปสช)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ได้รับเงิน
อุดหนุนจาก
กองทุน
ส่งเสริมสุขภาพ
 (สปสช)

กอง
การศึกษา

3 โครงการวัด ประชารัฐ
 : พัฒนาวัดตาม 
แนวทาง 5 ส.ท่ีทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม

เพ่ือท าความสะอาด
บริเวณวัดให้มีความ
สวยงาม และสร้าง
จิตส านึกให้ส่วน
ราชการและประชาชน
ช่วยกันรักษาความ
สะอาด

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
 ส่วนราชการทุกภาพส่วน
และประชาชนในพ้ืนท่ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 50 
คน

บริเวณวัดมีความ
สะอาดและมี
ความสวยงาม 
และสร้างจิตส านึก
ให้ส่วนราชการ
และประชาชน
ช่วยกันรักษา
ความสะอาด

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนกอง

เพ่ือเป็นการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองในการน าบุตร
หลานเข้าเตรียมความ
พร้อมในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 3 
ศูนย์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80

ผู้ปกครองได้
รับทราบถึง
ข้อตกลงต่างๆ  
ในการน าบุตร
หลานเข้าเตรียม
ความพร้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษาเด็กนักเรียน
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางขุนกอง

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษาให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
กลุ่มสาระ                 
2. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดท าส่ือการเรียน
การสอน

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 3 แห่ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 3 แห่ง มี
วัสดุการศึกษา
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ท่ัวถึง

1. นักเรียน 
ศพด. มีวัสดุ
การศึกษาตาม
กลุ้มสาระใช้
อย่างเพียงพอ
และถ่ัวถึง         
       2. 
นักเรียน ศพด. 
ได้ใช้ส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
ผลิตจากวัสดุ
ต่างๆ

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการจัดซ้ือพร้อม

ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบางขุนกอง

1. เพ่ือให้มีเคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งท่ีปลอดภัย และ
เหมาะสมส าหรับเด็ก        
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันและอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข                      
   3. เพ่ือให้เด็กมี
คุณลักษณะตามวัยใน
พัฒนาการด้านร่างกายให้
สมบูรณ์และแข็งแรง

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ือง
เล่นสนามกลางแจ้งใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบางขุน
กอง

500,000 500,000 มีเคร่ืองเล่น
สนามกลางแจ้ง
ได้มาตรฐาน
ตามเป้าหมาย

1. เด็กและ
เยาวชนมีเคร่ือง
เล่นสนามท่ี
ปลอดภัย  
เหมาะสมส าหรับ
เด็ก                 
   2. เด็กและ
เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข

กอง
การศึกษา

7 โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
 CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง  3 แห่ง ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

500,000 มีกล้องวงจรปิด
 CCTV ได้
มาตรฐานตรง
ตามเป้าหมาย

เด็กเล็กใน 
ศพด.และ
ประชาชน
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

34



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน
เพ่ือเป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กอนุบาล 3 
ขวบของศูนย์พัฒนาเด็ก
 อบต.บางขุนกอง ท้ัง 3
 แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารกลาง
ครบทุกคน และ
มีสุขภาพอนามัย
ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการท่ีดี

กอง
การศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ืออุดหนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.บางขุนกอง

อุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.บาง
ขุนกอง ท้ัง 3 แห่ง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กเล็กใน 
ศพด. ได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุกคน

เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ท่ีมี
ประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 
เสริมสร้าง
พัฒนาการท่ีดี
ของเด็ก

กอง
การศึกษา

10 โครงการเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

จัดอบรมพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
กองศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน  20 
 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80

พนักงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ
พัฒนาองค์
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน/การแข่งขันทาง
วิชาการ

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี               
 2. เพ่ือช่วยให้เด็กเกิด
การไฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา                 
3. เพ่ือสนองนโยบาย
รัฐบาลในด้านการเรียนรู้
แก่เด็ก                       
  4. เพ่ือให้เด็กมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุน
กอง ท้ัง 3 แห่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80

1. เด็กนักเรียน
ได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้
จริง            
2. เด็กมี
พัฒนาการท่ี
สมวัย

กอง
การศึกษา

12 โครงการเย่ียมบ้าน
ประสานสัมพันธ์ครู-
ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน

เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู - ผู้ปกครอง

จัดท าโครงการเย่ียม
บ้านประสานสัมพันธ์ปี
ละ 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครู ผู้ปกครอง 
และเด็ก
นักเรียนมี
ความสัมพันธ์ท่ี
ดีย่ิงข้ึน

ครู ผู้ปกครอง 
และเด็ก
นักเรียนมี
ความสัมพันธ์
อันดี

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการจัดสภาพแวดล้อม

หรือพัฒนาห้องเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ความรับผิดชอบ 
การมีวินัยและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จัดสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บาง
ขุนกอง มี
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีข้ึน

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บาง
ขุนกอง มี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้ของ
เด็ก

กอง
การศึกษา

14 โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุนกอง

1.เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 2.เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
รักการเกษตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง ท้ัง 3 
แห่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความ
เช้าใจวิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียงมากข้ึน

เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเช้า
ใจวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้

กอง
การศึกษา

15 โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุนกอง

1. เพ่ือช้ีแจงระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ            
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการฯ ได้ทราบ
ถึงแนวทางการบริหาร
จัดการภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จัดประชุมผู้ปกครอง
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 3 แห่ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองและ
คณะ
กรรมการฯ
เข้าใจแนวทาง
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการฯ
 ทราบถึง
ระเบียบ
ข้อบังคับและ
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ดังน้ี 1. ค่าจัดการ
เรียนการสอน            
           2. ค่าหนังสือ
เรียน     3. ค่า
อุปกรณ์การเรียน 4. 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
                5. ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางขุน
กอง ท้ัง 3 แห่ง

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์ในการ
เรียนครบทุกคน

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
จัดสรร
อุปกรณ์ต่างๆ
ใรการเรียน
ครบถ้วนและ
เท่าเทียมกัน

กอง
การศึกษา

17 โครงการลูกเสือจูเนียร์ 1.เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองแบบ
ให้กับเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์                     
2.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม สร้างความ
มีระเบียบวินัยให้แก่เด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์

เด็กเล็กท้ังหมดของศูนย์
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ฯ ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กท้ัง 3  
ศูนย์ ได้รู้จัก
ระเบียบ วินัย 
และเกิดความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธ์
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
สนใจการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้แข็งแรง
สมบูรณ์ อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและ
ลักษณะนิสัย              
 2. เป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์และทักษะ
การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก 3.
การปลูกฝังการมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย ระเบียบวินัย 
สามัคคี อดทนเพ่ือเป็น
การพัฒนาด้านการศึกษา

เด็กเล็กท้ังหมดของศูนย์
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ในแต่ละ
ประเภทท่ีมีการ
จัดข้ึน

เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ "ดี
เก่งและเรียนรู้
อย่างมีความสุข
เพ่ิม
ประสบการณ์
ด้านกีฬามีน้ าใจ 
สามัคคี อดทน

กอง
การศึกษา

19 โครงการภาษาอาเซียน
เพ่ือการส่ือสาร

เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านภาษาให้แก่เด็ก
เล็ก

เด็กเล็กท้ังหมดของศูนย์
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ฯท่ีเข้าร่วม
ได้เรียนรู้ภาษา
ต่างๆท่ีใช้ใน
การส่ือสาร

เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาการ
ด้านภาษาต่างๆ

กอง
การศึกษา

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

39



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 1.เพ่ือให้เด็กเล็กมีทักษะ

ในการช่วยเหลือตนเอง
จากการจมน้ า             
 2.เพ่ือให้ประชาชน/
ผู้ปกครอง ได้รับรู้
ตระหนักถึงอันตรายและ
วิธีการป้องกันมิให้เกิด
ความสูญเสียจากการ
จมน้ า 3.เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้รู้
ถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเอาชีวิต
รอดเม่ืออยู่ใน
สถานการณ์อันตรายจาก
น้ า

เด็กเล็กท้ังหมดของศูนย์
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกใน
การช่วยเหลือ
และป้องกัน
เด็กจมน้ าได้
ร้อยละ 80

เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์มีทักษะใน
การช่วยเหลือ
ตนเองจากการ
จมน้ า

กอง
การศึกษา

21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
มีความสัมพันธ์ ความ
สามัคคีและมี
ความสามารถในการริเร่ิม
การแสดงออกทางด้าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ในพ้ืนท่ีต าบล
บางขุนกอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติปีละ 1
 คร้ัง

เด็กและ
เยาวชนมีความ
รัก ความ
สามัคคี และ
กล้าแสดงออก
ทางด้าน
กิจกรรม
สร้างสรรค์

กอง
การศึกษา

รวม 21  โครงการ  -  - 4,095,000 4,595,000 3,595,000 3,595,000 3,595,000  -  -  -

        1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาสุขภาพหรือ
แผนงานสาธารณสุข

เพ่ือพัฒนาสุขภาพหรือ
แผนงานสาธารณสุขมา
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้ท าหน้าท่ี
ดูแลสุขภาพใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และ
ด าเนินการเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
สุขภาพหรือแผนงาน
สาธารณสุขเพ่ือ
ด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ 
รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมการรับมือ
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
ให้แก่ประชาชนหรือ
ปรับปรุงแผน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. มี
แผนพัฒนา
สุขภาพหรือ
แผนงาน
สาธารณสุข    
 2. จ านวน
กิจกรรมท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาง
ขุนกอง
ด าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ต่างๆ รวมถึง
การเตรียมการ
รับมือโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่
ให้แก่ประชาชน

มีแผนพัฒนา
สุขภาพหรือ
แผนงาน
สาธารณสุข
เป็นแนวทาง
ในการแก้ไข
ปัญหาและ
ก าหนดทิศ
ทางการ
ด าเนินงานใน
การบริการ
สุขภาพ
ประชาชนและ
ภาคท่ีเก่ียวข้อง

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนน าสุขภาพ
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของแกนน า
สุขภาพให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานกันในการดูแล
สุขภาพของประชาชนให้ดี
ย่ิงข้ึน                          
  2. เพ่ือส่งเสริมให้แกนน า
สุขภาพมีความรู้
ความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงตนเองไปสู่
การมีสุขภาพท่ีดีและ
สามารถกระตุ้น ผลักดัน 
การขับเคล่ือนคนในชุมชน
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ตนเองไปสู่การมีพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ กาย ใจ สังคม และ
อารมณ์ และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
การท างานในพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการ

แกนน าสุขภาพจ านวน 
100 คน มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและ
ประสานงานกันในการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน
(จ านวนอาจปรับได้ตาม
สถานการณ์)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 แกนน าสุขภาพ
จ านวน 100 
คน มีความรู้
ความเข้าใจ
บทบาทการ
เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง
สุขภาพในชุมชน

1. แกนน า
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจใน
ด้านการจัดการ
สาธารณสุขมูล
ฐานและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและ
น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี               
  2. แกนน า
สุขภาพมีส่วนร่วม
ในการวางแผน
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข และ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการ
ท างานในพ้ืนท่ี
แบบบูรณาการ

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานนโยบาย
หน่วยงานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 ระบบข่าวสารสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับหน่วยงาน      
    2.เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร

การผลิตส่ือป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จัดท าวารสาร
ข่าวสารแผ่นพับหรือข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์งานกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ให้แก่บุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรได้รับทราบ
ความเคล่ือนไหวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 องค์กรภายนอก
และประชาชนใน
เขตอบต.บางขุน
กอง 6 หมู่ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 60

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขตอบต.
บางขุนกองและ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร
ได้รับและทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ท่ี
เก่ียวข้องของ
หน่วยงาน

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เพ่ือสร้างกระแสการ
เคล่ือนไหวของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
พัฒนาสุขภาพด้าน
สาธารณสุขของชุมชน 
6 หมู่

จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อส
ม.) แกนน าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป ให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.)สามารถ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกในการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขของชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็น
เร่ียวแรงส าคัญในการ
ด าเนินงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พ้ืนท่ี 6 หมู่
ได้รับการดูแล
ด้าน
สาธารณสุข
อย่างท่ัวถึง

1.อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.)มีความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 2.สามารถ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพของคนใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคและท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุง
พร้อมฉีดพ่น ลดและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพ้ืนท่ี
เส่ียงได้รับการ
บริการป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ร้อยละ 80

ลดและท าลาย
แหล่ง
เพาะพันธ์ุ
ยุงลาย

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไป 
นักเรียน ในการป้องกัน
โรคเอดส์

1. จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคเอดส์
แก่ประชาชนท่ัวไป 
นักเรียน จ านวนไม่น้อย
กว่า 100 คน(จ านวน
อาจปรับได้ตาม
สถานการณ์)        2. 
จัดกิจกรรมรณรงค์ใน
ชุมชน ตลาด สถาน
ประกอบการในเขต อบต.

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าอบรม
มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์

1. ประชาชน
ท่ัวไป นักเรียน
มีความรู้ใน
การป้องกันโรค
เอดส์ 2. เกิด
กระแสความ
ส่วนร่วมใน
การป้องกันโรค
เอดส์ในพ้ืนท่ี

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้และรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไป 
นักเรียน ในการป้องกัน
โรคติดต่อ

1. จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อ
แก่ประชาชนท่ัวไป 
นักเรียน จ านวนไม่น้อย
กว่า 100 คน(จ านวน
อาจปรับได้ตาม
สถานการณ์)             
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
ในชุมชน ตลาด สถาน
ประกอบการในเขต อบต.

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าอบรม
มีความรู้ในการ
ป้องกัน
โรคติดต่อ

1. ประชาชน
ท่ัวไป นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
       2. เกิด
กระแสความ
ส่วนร่วมในการ
ป้องกัน
โรคติดต่อในพ้ืนท่ี

กอง
สาธารณสุข

8 โครงการให้ความรู้และ
รณรงค์เพ่ือการป้องกัน
โรคไวรัสโควิด-19

1.เพ่ือให้ความรู้แก่
นักเรียน อสม.และ
ประชาชนท่ัวไปในการ
ป้องกันโรคไวรัสโควิด-
19                       
2.เพ่ือจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคไวรัส
โควิด-19 ในเขตอบต.

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน อสม.และ
ประชาชนท่ัวไปจ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน
(จ านวนอาจปรับได้ตาม
สถานการณ์)             
2.เพ่ือจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคไวรัส
โควิด-19 ในเขต อบต.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ในการ
ป้องกันปัญหา
โรคไวรัสโควิด-
19

นักเรียน อสม.
และประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้
ในการป้องกัน
โรคไวรัสโค
วิด-19

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการ 4 ป.Stop 

Covid 19 ด้วยพลังการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนของท้องถ่ิน

1. ให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้
เข้าอบรมเพ่ือให้ตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรคระบาดโค
วิด-19 ท่ีส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตและเสียชีวิต          
 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจวิธีการ
ป้องกันให้ตนเองปลอดภัยจาก
โรคระบาดโควิด-19           
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนในการ
กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีจิต
อาสาในการเฝ้าระวังการ
แพร่กระจายของโรคโควิด-19
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้สึกตระหนักในบทบาท
ของตนเองต่อชุมชนในการ
ปกป้องชุมชนจากโรคระบาด
โควิด-19                         
 5. สร้างรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในลักษณะชมรมและ
สร้างคู่มือในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน

ประชาชนทุกภาคส่วนท่ี
มีท่ีอยู่อาศัยในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนกอง และ
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.บาง
ขุนกอง จ านวน 80 คน

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรม เสวนามี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการมีส่วน
ร่วม จิตอาสา
ในการหยุดการ
แพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 
ร้อยละ 90

ผู้เข้ารับการ
อบรม เสวนามี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการมีส่วน
ร่วม จิตอาสา
ในการหยุด
การแพร่
ระบาดของโรค
โควิด-19 ร้อย
ละ 90

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชกุมารี

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

1.มีข้อมูลจ านวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี                 
 2.มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์      
  3.มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(ส่งต่อไปยังสถาน
สงเคราะห์สัตว์)              
         4.มีการจัดให้มี
ระบบการใช้ความเย็น
ส าหรับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า       5.มีการ
ท าหมันสุนัขและแมวท่ีไม่มี
เจ้าของหรือด้อยโอกาส
หรือกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สุนัขและแมว
ร้อยละ100 
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

สุนัขและแมวท่ี
อยู่ใน
ครอบครอง
และสุนัขจรจัด
ในเขตพ้ืนท่ี
ได้รับการฉีด
วัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่าง
ครอบคลุม

กอง
สาธารณสุข

11 โครงการหน่วยบริการ
สาธารณสุขเคล่ือนท่ี

เพ่ือด าเนินการหรือ
สนับสนุนในการดูแล
สุขภาพประชาชน

1.สนับสนุนหน่วย
บริการสาธารณสุขใน
การตรวจสุขภาพของ
ประชาชน                
2.สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.)ให้บริการ
ครบทุกหมู่บ้าน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการด าเนินการ
หรือสนับสนุนใน
การดูแลสุขภาพ
ประชาชน 2 ข้อ

ประชาชนได้รับ
การตรวจคัด
กรองสุขภาพ
จ่ายยาและ
เวชภัณฑ์รักษา
โรค

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการฝึกอบรมอาหาร

ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป
และผู้ประกอบการร้าน
จ าหน่ายอาหารมี
ความรู้ในการเลือกซ้ือ
อาหาร การปรุง การ
เก็บรักษา การบริโภค
และโรคติดต่อท่ีเกิดจาก
เช้ือโรคและสารพิษใน
อาหาร

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้ประกอบการร้าน
จ าหน่ายอาหารและผู้ท่ี
เก่ียวข้องจ านวนไม่น้อย
กว่า 80 คน(จ านวนอาจ
ปรับได้ตามสถานการณ์)   
             2.จัดกิจกรรม
รณรงค์ในชุมชนตลาดใน
เขตอบต.

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าอบรม
มีความรู้เร่ือง
อาหารปลอดภัย

1.ประชาชนท่ัวไป
และผู้ประกอบการ
ร้านจ าหน่ายอาหาร
มีความรู้ในการ
เลือกซ้ือ การปรุง 
การเก็บรักษาและ
การบริโภคอาหารท่ี
ถูกหลักอนามัย      
       2.
ผู้ประกอบการใน
เขตพ้ืนท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในด้าน
การปฏิบัติได้
ถูกต้องตาม
ข้อบัญญัติของ
ท้องถ่ิน

กอง
สาธารณสุข

13 โครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

เพ่ือให้ผู้ประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในเขตอบต.
มีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพใน
เขตอบต.และผู้ท่ี
เก่ียวข้องจ านวนไม่น้อย
กว่า 80 คน(จ านวน
อาจปรับได้ตาม
สถานการณ์)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
อบรมมีความรู้
เก่ียวกับ
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง

ผู้ประกอบ
กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพในเขต
อบต.มีความรู้
และปฏิบัติตาม
กฎหมาย

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ าประปา
เพ่ือพัฒนาระดับ
คุณภาพน้ าประปาใน
ชุมชนพ้ืนท่ีอบต.บาง
ขุนกองได้มาตรฐาน
คุณภาพน้ าบริโภค
อย่างต่อเน่ือง

1.การบริหารจัดการน้ าให้
สะอาดปลอดภัยปราศจาก
เช้ือโรคไม่มีสารท าลาย
และส่ิงเจือปนต่างๆท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ        
 2.เฝ้าระวังคุณภาพน้ า
โดยการเก็บตัวอย่าง
น้ าประปาหมู่ท่ี 1-6 
ส ารวจและวิเคราะห์
คุณภาพน้ า

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.คุณภาพ
น้ าประปาผ่าน
ตามเกณฑ์
ประเมินกรม
อนามัยท้ัง 2 
คร้ังติดต่อกัน
ภายในระยะเวลา
 3 เดือน         
2.ได้รับการ
รับรองประกาศ
เป็นน้ าประปาด่ืม
ได้โดยกรมอนามัย

1.ท าให้ทราบ
สถานการณ์ของ
คุณภาพน้ าใน
พ้ืนท่ี             
2.สามารถ
ป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรค
ท่ีเกิดจากน้ าเป็น
ส่ือได้

กอง
สาธารณสุข

15 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านงานสาธารณสุข

เพ่ือให้ความส าคัญกับ
การสาธารณสุข เพราะ
การท่ีประชาชนมีร่างกาย
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงจะ
น าไปสู่ สุขภาพจิตท่ีดี 
และส่งผลให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดีตาม
ไปด้วยตามพระราชด าริ  
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐

หมู่ท่ี ๑ - ๖ ในพ้ืนท่ี 
ต าบลบางขุนกอง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการด าเนิน 
กิจกรรมไม่ 
น้อยกว่า ๓ 
หมู่บ้าน

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การด าเนินงาน
ตามโครงการ

กอง
สาธารณสุข

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการเช่ารถยนต์

บรรทุก (ดีเซล)
เพ่ือใช้ในราชการของ
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เช่ารถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแคบ
 ขนาด 1 ตัน ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน
 1 คัน

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 มีการเช่า
รถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ในงาน
ของกอง
สาธารณสุขฯ

งานราชการมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน

กอง
สาธารณสุข

17 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

เพ่ือเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการ และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

กอง
สาธารณสุข

รวม  17  โครงการ  -  - 2,502,000 2,502,000 2,502,000 2,502,000 2,502,000  -  -  -

        1.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสท่ี
เดือดร้อน

เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ประชาชนในด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.
๒๕๖๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท.  /ตาม
มติของคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบางขุนกอง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯและ
หลักเกณฑ์

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อน 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

2 อุดหนุนกิจการกาชาด
ให้แก่ก่ิงกาชาดอ าเภอบาง
กรวย     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมหรือ
จัดหาเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค ให้แก่
ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาสาธารณภัย หรือ
ได้รับความเดือดร้อน 
ฯลฯ 

ก่ิงกาชาดอ าเภอบาง
กรวย     

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ หมู่
ละไม่ต่ ากว่า ๕
 คน

ประชาชน
สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนได้

ส านักปลัด

รวม 2  โครงการ  -  - 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000  -  -  -

        1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายแนวเขต

ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหอม
ชง หมู่ท่ี 1

1. เพ่ือขยายแนวเขต
ไฟฟ้า
2. เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชนอย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้เข้าถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ีซอยหอมชง

500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 10 
หลังคาได้รับ
ประโยชน์ใน
การมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ในพ้ืนท่ีบางขุน
กองมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

2 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยร่วม
ใจช่วงท่ี 7 หมู่ท่ี 1

1. เพ่ือขยายแนวเขต
ไฟฟ้า
2. เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชนอย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้เข้าถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ีบริเวณ ซอยร่วมใจ
 ช่วงท่ี 7

500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 10 
หลังคาได้รับ
ประโยชน์ใน
การมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ในพ้ืนท่ีบางขุน
กองมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

        1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการขยายแนวเขต

ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
เท้าของอาคาร
เอนกประสงค์ โอเค หมู่ท่ี
 5

เพ่ือเพ่ิมก าลังไฟฟ้าให้
สอดคลองกับการใช้งาน
ในปัจจุบัน และเพ่ือให้
การใช้งานและการ
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายแนวเขตไฟฟ้า
ทางเดินเท้าของอาคาร
เอนกประสงค์ โอเค

500,000 มีไฟฟ้าใช้งาน
อย่างเพียงพอ

อาคาร
เอนกประสงค์ 
โอเค มีไฟฟ้าใช้
งานและ
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการขยายแนวเขต
ประปาซอยร่วมใจ ช่วงท่ี 
7 หมู่ท่ี 1

1. เพ่ือขยายแนวเขต
ประปา
2. เพ่ือจัดให้มีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคให้แก่ประชาชน
อย่างเพียงพอ
3. เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าใน
การอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในฤดูแล้ง

ขยายแนวเขตท่อ
ประปานครหลวง 
บริเวณซอยร่วมใจ ช่วงท่ี
 7  หมู่ท่ี 1

300,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 10 
หลังคาได้รับ
ประโยชน์ใน
การอุปโภค  
บริโภคน้ า
สะอาด

ประชาชน
พ้ืนท่ีมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

รวม  4  โครงการ  -  - 1,800,000 0 0 0 0  -  -  -

        1.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ าและบ่อพัก บริเวณ 
สภ.บางกรวยทางทิศเหนือ
 หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ าและบ่อ
พักขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

950,000 มีถนน คสล.ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยลับก่ิม หมู่
ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

1,800,000 1,800,000 มีถนน คสล.ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยร่วมใจ - 
วัดตะระเก หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ขนาด 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
29.00 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 43.5 
ตารางเมตร รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

500,000 มีถนน คสล.ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างทางเดิน

เท้า คสล. ชุมชนบ้านจีน -
 บ้านกรองน้ า หมู่ท่ี 3

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.
 ขนาด กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
24.00 ตารางเมตร
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 มีถนน คสล.ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินช่ัวคราวชุมชนวัด
บางไกรใน - บ้านตาก่ิง 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานทางเดิน
ขนาด กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 215.77 เมตร โดย
มีพ้ืนท่ีใช้สอบไม่น้อยกว่า 
323.66 ตารางเมตร
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

1,100,000 มีสะพาน
ทางเดินให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างทางเดิน
เท้ายกระดับ ชุมชนปู่แดง
 - ถนนราชพฤกษ์ หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างทางเดินเท้า 
ขนาด กว้าง 2.00 เมตร
 ยาว 12.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

130,000 มีสะพาน
ทางเดินเท้าให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างทางเดิน

เท้าพร้อมพนังกันดิน 
ชุมชนวัดโพธ์ิเอน - ชุมชน
จ่าแนบ หมู่ท่ี 5

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างทางเดินเท้า 
พร้อมพนังกันดิน ขนาด 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
349.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

8,000,000 มีทางเดินเท้า
พร้อมพนังกัน
ดิน ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างผนังกัน
ดิน พร้อมทางเดินเท้า 
ชุมชนจ่าเทิด ถึงวัดบาง
ไกรรนอก หมู่ท่ี 5

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตล่ิงและป้องกันดินพัง
ในอนาคต และ
ประชาชนชนมีทางเดิน
เท้าในการเดินสัญจร

ก่อสร้างผนังกันดิน พร้อม
ทางเดินเท้า ชุมชนจ่าเทิด 
ถึงวัดบางไกรรนอก หมู่ท่ี 
5 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตรรายละเอียด
 ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

750,000 มีผนังกันดิน
พร้อมทางเดิน
เท้า ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนวัดไทยเจริญ - วัด
บางไกรนอก หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนวัดไทยเจริญ - วัดบาง
ไกรนอก หมู่ท่ี 3 พ้ืนท่ี 
คสล.ความหนา 10 ซม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตรม. รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง

ถนนคลองบางไกรนอก - 
คลองบางราวนก หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนคลองบางไกรนอก - 
คลองบางราวนก หมู่ท่ี 5 
พ้ืนท่ี คสล.ความหนา 10 
ซม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800
 ตรม.รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนช่วงสามแยกวัดโพธ์ิ
เอน - หมู่บ้านนนท์ธารา 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนช่วงสามแยกวัดโพธ์ิเอน
 - หมู่บ้านนนท์ธารา หมู่ท่ี 6
 พ้ืนท่ี คสล.ความหนา 10 
ซม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตรม. รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนวัดจ าปา - คลองบาง
ขุนกอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนวัดจ าปา - คลองบางขุน
กอง หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ี คสล.
ความหนา 10 ซม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตรม. 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง

ถนนคลองนกฮูก - คลอง
นายเฉลย หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนคลองนกฮูก - คลอง
นายเฉลย หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ี 
คสล.ความหนา 10 ซม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตรม.รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนราชพฤกษ์ - ถนน
นครอินทร์ (เส้นทางวัด
ซองพลู หมู่ท่ี 2)

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนราชพฤกษ์ - ถนนนคร
อินทร์ (เส้นทางวัดซองพลู 
หมู่ท่ี 2) พ้ืนท่ี คสล.ความ
หนา 10 ซม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตรม.รายละเอียด
 ปริมาณงานและแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนสามแยกนายกัน - 
ศูนย์อาหาร หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนสามแยกนายกัน - ศูนย์
อาหาร หมู่ท่ี 2 พ้ืนท่ี คสล.
ความหนา 10 ซม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตรม.
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง

ถนนนครินทร์-วัดบางไกร
ใน (ถนนไกรทอง) หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนนครินทร์-วัดบางไกรใน 
(ถนนไกรทอง) หมู่ท่ี 4 พ้ืนท่ี
 คสล.ความหนา 10 ซม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตรม.
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนซอยร่วมใจ (จากแยก
โรงเทียน - คลองบางขุน
กอง) หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ
ถนนซอยร่วมใจ (จากแยกโรง
เทียน - คลองบางขุนกอง) 
หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ี คสล.ความ
หนา 10 ซม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตรม. รายละเอียด
 ปริมาณงานและแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด

500,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

18 โครงการวางท่อระบายน้ า
ไหล่ทางถนนวัดสักโคนอน
 (จากคลองวัดมะนาว - 
คลองตาเสริม) หมู่ท่ี 1

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังบนถนน 
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

วางท่อระบายน้ าไหล่ทาง
ถนนวัดสักโคนอน (จาก
คลองวัดมะนาว - คลองตา
เสริม) ยาว 436.00 เมตร
 รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

6,000,000 มีท่อระบายน้ า
ท าให้น้ าบน
ถนนได้รับการ
ระบายได้ดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ชุมชนวัดบางไกรใน หมู่ท่ี
 4

เพ่ือให้ห้องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงห้องน้ าของ 
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ชุมชนวัดบางไกรใน หมู่ท่ี 
4 รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

300,000 ห้องน้ าของ 
ศพด. ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ห้องน้ าของ 
ศพด. สามารถ
ใช้งานได้
ตามปกติ

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
บางไกรนอก หมูท่ี 3

เพ่ือให้ห้องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงห้องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
บางไกรนอก หมูท่ี 3 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 ห้องน้ าของ 
ศพด. ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ห้องน้ าของ 
ศพด. สามารถ
ใช้งานได้
ตามปกติ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดซองพลู หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีห้องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามารถใช้
งานได้และอ านวยความ
สะดวกให้กับเด็กนักเรียน

ก่อสร้างห้องน้ าของ พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดซองพลู
 หมู่ท่ี 2 รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

2,000,000 มีห้องน้ าของ 
ศพด. ท่ีถูก
สุขอนามัย

เด็กนักเรียน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ท าภารกิจส่วนตัว

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างศาลา
อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน
 ชุมชนบางไกรใน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีท่ีส าหรับอ่านหนังสือ
ในชุมชน เป็นการ
เสริมสร้างการรับรู้
ข่าวสารและการรักการ
อ่าน

ก่อสร้างศาลาอ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน ชุมชนบาง
ไกรใน หมู่ท่ี 4  
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 มีศาลาส าหรับ
อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีท่ี
ส าหรับอ่าน
หนังสือ และรับรู้
ข่าวสารต่างๆได้
เพ่ิมข้ึน เกิดการ
รักการอ่านมากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยโรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 190.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

3,000,000 มี ถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกันมากข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

24 โครงการตีเส้นจราจร
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (โอเค) หมู่
ท่ี 5

เพ่ือการจัดระเบียบ
การจราจรภายใน
อาคารอเนกประสงค์
(โอเค)

ตีเส้นจราจรลานจอดรถ
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (โอเค) 
หมู่ท่ี 5 รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

150,000 ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจมากข้ึน

ผู้มาใช้บริการมี
ความสะดวกใน
การจอดรถและ
การจัดจราจร
ภายในอาคาร
อเนกประสงค์

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างร้ือย้าย
พร้อมติดต้ังอาคารไบโอ
ดีเซล หมู่ท่ี 5

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลของ
ต าบลบางขุนกอง

ก่อสร้างร้ือย้ายพร้อม
ติดต้ังอาคารใบโอดีเซล 
ในพ้ืนท่ีของอาคาร
อเนกประสงค์ (โอเค) 
หมูท่ี 5 รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

500,000 มีอาคาร
ส าหรับผลิต
น้ ามันใบโอ
ดีเซลในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีการใช้
พลังงาน
ทดแทนมากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างโรงเรือน

สับย่อยก่ิงไม้ หมู่ท่ี 5
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีใน
การสับย่อยก่ิงไม้ท่ีจะ
น ามาท าเป็นปุ๋ยดิน ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ก่อสร้างโรงเรือนสับย่อยก่ิง
ไม้ บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (โอเค) หมู่ท่ี
 5 รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

490,000 มีโรงเรือนใน
การสับย่อยก่ิง
ไม้ในพ้ืนท่ี

มีสถานท่ีในการ
สับย่อยเพ่ือท า
ปุ๋ยดินให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์มากข้ึน

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงทางเดิน
เท้าลอดสะพานชุมชนตา
ดุก หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงทางเดินเท้าลอด
สะพานชุมชนตาดุก หมู่ท่ี 
2 รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

450,000 ทางเดินทาง
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ใช้
งานได้สะดวกข้ึน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงประตูน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขุนกอง 
หมู่ท่ี 1 - 6

เพ่ือให้ประตูน้ าในพ้ืนท่ี
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ จะได้ช่วย
แก้ปัญหาเร่ืองน้ าใน
พ้ืนท่ีได้ทันท่วงที

ปรับปรุงประตูน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขุนกอง หมู่ท่ี 1 -
 6 รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

18,000,000      ประตูน้ าใน
พ้ืนท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน

ประตูน้ าใช้งาน
ได้ตามปกติ 
ประชาชนได้รับ
ผลกระทบจาก
ปัญหาเร่ืองน้ า
ลดลง

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยร่วมใจ ช่วงท่ี 7 
หมูท่ี 1

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า ขนาด 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด

3,500,000 มี ถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกันมากข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ปลายซอยศาลเจ้าแม่
ทับทิม หมู่ท่ี 5

เพ่ือป้องกันน้ าไม่มีท่ี
ระบายในฤดูฝน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า ปลาย
ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่
ท่ี 5 กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

400,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่า ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนพารา
แอสฟัลต์ถนนบ้านวัด
อุทยาน-บ้านวัดไทยเจริญ
 นบ.ถ.24-21 หมู่ท่ี 3,5

เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม ให้ประชาชน
สามารถสัญจร ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
โดยการจัดท าเองหรือ
จ้างเหมา

ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์ กว้าง  4.00 - 
๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
 1,๑๘๕.๗๐ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อย กว่า 
7,452.00 ตร.ม. ตาม 
รายละเอียด ปริมาณงาน 
และแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด

3,958,000 มีประชาชน 
ได้รับ 
ผลประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า ๒ 
หมู่บ้าน

ประชาชนใช้ 
เส้นทางน้ีใน
การสัญจรได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

32  โครงการก่อสร้างบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์โอเค 
(ห้องน้ าช่ัวคราว) หมู่ท่ี 5

เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ โดยการ
จัดท าเองหรือจ้างเหมา

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์โอเค 
(ห้องน้ าช่ัวคราว) หมู่ท่ี 5
รายละเอียด ปริมาณงาน 
และแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด

500,000 ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก และมี
สุขลักษณธท่ีดี

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการก่อสร้างบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ส่วน
ราชการในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 -
 6

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ

ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ส่วน
ราชการในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 -
 6 รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

๓๐๐,๐๐๐ มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
ต่างๆของทาง
ราชการได้อย่าง
ถูกต้องและท่ัวถึง

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ
งานด้านการป้องกันภัย 
หมู่ท่ี 1 - 6

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการติดต่องาน
ด้านการป้องกันภัย
ต่างๆให้ประชาชนทราบ

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ
งานด้านการป้องกันภัยหมู่
ท่ี 1 - 6 รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

๓๐๐,๐๐๐ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
ต่างๆของทาง
ราชการได้อย่าง
ถูกต้องและท่ัวถึง

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ราชการ หมู่ท่ี 1 - 6

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนใน
การเดินทางไปติดต่อ
ราชการ

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีราชการในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขุนกอง หมู่ท่ี 1 - 
6 ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง

๓๐๐,๐๐๐ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
บอกสถานท่ี
ราชการในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางไป
ติดต่อราชการ

กองช่าง

36 โครงการย้ายพร้อมติดต้ัง
อาคารข้างคลังพัสดุ อบต.
บางขุนกอง หมูท่ี 5

เพ่ือย้ายพร้อมติดต้ัง
อาคารข้างคลังพัสดุ เป็น
การจัดระเบียบการ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสารต่างๆของให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมาก
ย่ิงข้ึน

ย้ายพร้อมติดต้ังอาคาร
ข้างคลังพัสดุ บริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ 
(โอเค) หมูท่ี 5 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

2,500,000 มีการร้ือย้าย
พร้อมติดต้ัง
อาคารข้างคลัง
พัสดุให้อยู่ใน
สถานท่ีท่ี
เหมาะสมมากข้ึน

การจัดเก็บพัสดุ
ต่างๆของ อบต.
บางขุนกองมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงการก่อสร้างโครง

หลังคาลานกีฬา
อเนกประสงค์ด้วยระบบ
โซลาเซลล์ ชุมชนบ้าน
บางนายไกร หมูท่ี 4

เพ่ือก่อสร้างหลังคาโซ
ล่าเซลล์ ไว้เป็น
โครงการต้นแบบตาม
แนวพระราชด าริ

ก่อสร้างหลังคาพร้อม
ติดต้ังแผงพลังงานไฟฟ้า
โซลาเซลล์ บริเวณชุมชน
บ้านบางนายไกร ศพด.
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกร
ใน หมู่ท่ี 4 รายละเอียด 
ปริมาณงาน และแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีหลังคาลาน
กีฬาระบบโซลา
เซลล์ในพ้ืนท่ี

เป็นโครงการ
ต้นแบบเพ่ือ
การศึกษาดูงาน 
และการน า
พลังงานทดแทน
มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างหลังคา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ด้วยระบบโซลาเซลล์วัด
บางไกรใน ม.๔

เพ่ือก่อสร้างหลังคา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
 ด้วยระบบโซลาเซลล์ 
ให้ประชาชนมีสถานท่ี
ในการท ากิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างหลังคาพร้อม
ติดต้ังแผงพลังงานไฟฟ้า
โซลาเซลล์ลานกีฬา
อเนกประสงค์ขนาดกว้าง
๑2.๐๐ ม. ยาว ๑2.๐๐ ม.
  ตามรายละเอียด ปริมาณ
งาน และแบบแปลนท่ี 
อบต. ก าหนด

2,000,000 ประชาชนผู้มา
รับบริการ มี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ 
รพ.สต.บางไกรใน หมู่ท่ี 4

เพ่ือเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม หรือเล่นกีฬา 
ของชุมชน

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ 
รพ.สต.บางไกรใน หมู่ท่ี
 4 รายละเอียด ปริมาณ
งาน และแบบแปลนท่ี 
อบต. ก าหนด

500,000 มีประชาชนมา
รับบริการ ไม่
น้อยกว่า ๒๐ 
คน

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการก่อสร้างโครง

หลังคาลานกีฬา
อเนกประสงค์ด้วยระบบ
โซลาเซลล์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม หรือเล่นกีฬา 
ของชุมชน

ก่อสร้างโครงหลังคาโซลา
เซลส์ลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 
รายละเอียด ปริมาณงาน 
และแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด

2,500,000 มีประชาชนมา
รับบริการ ไม่
น้อยกว่า ๒๐ 
คน

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างผนังกัน
ดิน พร้อมทางเดินเท้า 
เรียบล าประโดงวัดซองพลู
 ถึงศาลาเรือนแจ้ง หมู่ 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตล่ิงและป้องกันดินพัง
ในอนาคต และ
ประชาชนชนมีทางเดิน
เท้าในการเดินสัญจร

ก่อสร้างผนังกันดิน พร้อม
ทางเดินเท้า เรียบล าประ
โดงวัดซองพลู ถึงศาลา
เรือนแจ้ง หมู่ 2 ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
246.65 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 370 
ตารางเมตรรายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

5,000,000 มีผนังกันดิน 
พร้อมทางเดิน
เท้าให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า บริเวณแยก
นางยูร ถึงวัดตะระเก หมู่
ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า บริเวณ
แยกนางยูร ถึงวัดตะระเก 
หมู่ท่ี 1 ขนาดท่อ 0.60 
เมตร ยาว 68.00 เมตร 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

450,000 มีถนน คสล.ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 โครงการก่อสร้างผนังกัน

ดินพร้อมทางเดินเท้า ทาง
เช่ือม จากถนนนครอินทร์
 ถึงบ้านนายสุบิณฑ์ หมู่ท่ี
 3

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างผนังกันดินพร้อม
ทางเดินเท้า ทางเช่ือม 
จากถนนนครอินทร์ ถึง
บ้านนายสุบิณฑ์ หมู่ท่ี 3 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
26.50 เมตรโดยมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
39.75 ตารางเมตร
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

3,300,000 มีผนังกันดิน 
พร้อมทางเดิน
เท้าให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงผนังกัน
ดิน พร้อมทางเดินเท้า 
ชุมชนหมู่บ้านเขียวขจี 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือปรับปรุงและ
ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง
และป้องกันดินพังใน
อนาคต และประชาชน
ชนมีทางเดินเท้าในการ
เดินสัญจร

ปรับปรุงผนังกันดิน 
พร้อมทางเดินเท้า ชุมชน
หมู่บ้านเขียวขจี หมู่ท่ี 6
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
65.70 เมตรโดยมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
98.55 ตารางเมตร
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 มีผนังกันดิน 
พร้อมทางเดิน
เท้าให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ไหล่ทาง พร้อมผ่าบ่อพัก
รางวี ชุมชนหมู่บ้านเขียว
ขจี หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างปรับปรุงไหล่
ทาง พร้อมผ่าบ่อพักราง
วี ชุมชนหมู่บ้านเขียวขจี
 หมู่ท่ี 6 กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 197.20 
เมตร รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

250,000 ไหล่ทางได้รับ
การปรับปรุง
ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองบางไกรใน 
บริเวณวัดบางไกรนอก 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือประชาชนได้
สะพานทางเดินสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองบางไกรใน บริเวณ
วัดบางไกรนอก หมู่ท่ี 3
 กว้าง 1.50 เมตร ยาว
 15.00 เมตรโดยมี
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
98.55 ตารางเมตร
รายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด

500,000 มีสะพานข้าม
คลองให้
ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 โครงการก่อสร้างทางเดิน

เท้า คสล.ชุมชนนางแป๋ว 
ถึงซอยวัดบางไกรนอก 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.
ชุมชนนางแป๋ว ถึงซอยวัด
บางไกรนอก หมู่ท่ี 3 ช่วงท่ี
 1 กว้าง 1.20 เมตร ยาว
 10.60 เมตร ช่วงท่ี 2 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
26.50 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 92.22
 ตารางเมตรรายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

200,000 มีทางเดินเท้า 
คสล.ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ไปมาได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างอาคาร
ฟิตเนสผู้สูงอายุ อาคาร
โอเค หมู่ท่ี 5 พร้อม
ครุภัณฑ์

เพ่ือประชาชนชาวบาง
ขุนกองมีมีสถานท่ีออก
ก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนบางขุนกอง

ก่อสร้างอาคารฟิตเนส
ผู้สูงอายุ อาคารโอเค 
หมู่ท่ี 5 กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร
โดยมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 250.00 
ตารางเมตร พร้อม
ครุภัณฑ์ รายละเอียด 
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด

5,000,000 มีอาคารฟิต
เนสส าหรับ
ออกก าลังกาย
ในพ้ืนท่ี

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกายและ
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 โครงการร้ือ – ย้ายซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ
หน้าโรงเรียนวัดซองพูล 
หมู่ท่ี 2 พร้อมน าไปติดต้ัง
ใหม่ในเขตถนนสาธารณะ
ภายในต าบลบางขุนกอง

เพ่ือแสดงออกความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพ่ือแสดงความส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ผู้
เป็นม่ิงขวัญของพสกนิกรชาว
ไทย

ย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 บริเวณหน้าโรงเรียนวัด
ซองพูล หมู่ท่ี 2 พร้อม
น าไปติดต้ังใหม่ในเขต
ถนนสาธารณะภายใน
ต าบลบางขุนกอง

300,000 มีการร้ือย้าย
พร้อมติดต้ังซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติให้อยู่ใน
สถานท่ีท่ี
เหมาะสมมาก
ข้ึน

ประชาชนเกิด
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
มากข้ึน

กองช่าง

50 โครงการร้ือ – ย้ายซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ
อาคารผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 6
พร้อมน าไปติดต้ังใหม่ใน
เขตถนนสาธารณะภายใน
ต าบลบางขุนกอง

เพ่ือแสดงออกความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพ่ือแสดงความส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ผู้
เป็นม่ิงขวัญของพสกนิกรชาว
ไทย

ย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 บริเวณอาคารผู้สูงอายุ 
หมู่ท่ี 6พร้อมน าไปติดต้ัง
ใหม่ในเขตถนน
สาธารณะภายในต าบล
บางขุนกอง

300,000 มีการร้ือย้าย
พร้อมติดต้ังซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติให้อยู่ใน
สถานท่ีท่ี
เหมาะสมมาก
ข้ึน

ประชาชนเกิด
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
มากข้ึน

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างเพิงพัก
เก็บของอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือเป็นท่ีรองรับพัสดุ
และเอกสารท่ีต้องเก็บ
ไว้บริการประชาชน
ต าบลบางขุนกอง

ก่อสร้างเพิงพักเก็บของ
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 32.00 
เมตรโดยมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 96.00 ตาราง
เมตรรายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 มีการก่อสร้าง
เพิงพักส าหรับ
เก็บของ
อเนกประสงค์

การเก็บ
เอกสารและ
พัสดุท่ีส าคัญ
เป็นระเบียบ
มากข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
52 โครงการต่อเติมเป็น

อาคาร 2 ช้ัน บริเวณ
ด้านบนห้องน้ าเดิมพร้อม
บันไดเหล็ก ในอบต.บาง
ขุนกอง หมู่ท่ี 3

เพ่ือจัดท าห้อง
อเนกประสงค์ในการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนต าบลบางขุน
กอง

ต่อเติมเป็นอาคาร 2 ช้ัน 
บริเวณด้านบนห้องน้ าเดิม
พร้อมบันไดเหล็ก ในอบต.
บางขุนกอง หมู่ท่ี 3กว้าง 
5.60 เมตร ยาว 13.60 
เมตรโดยมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 76.16 ตาราง
เมตรรายละเอียด ปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 มีการต่อเติม
อาคารเพ่ิม
พ้ืนท่ีใช้สอย
มากข้ึน

อาคาร
ส านักงานมี
พ้ืนท่ีใช้สอยใน
การให้บริการ
ประชาชนเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง

53 โครงการวางท่อระบายน้ า
 2 ข้างทาง จากสะพาน
วัดจ าปา ถึง คลองนางเร่ิม

เพ่ือป้องกันน้ าไม่มีท่ี
ระบายในฤดูฝน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

วางท่อระบายน้ า 2 ข้างทาง
 จากสะพานวัดจ าปา ถึง 
คลองนางเร่ิมขนาดท่อ 60 
ซม. (ใช้ผิวจราจรเดิม) 
รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

2,000,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่า ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างราวกัน
ตกทางเดินเท้าเลียบ
คลองบางโคเผือก จาก
สะพานซอยร่วมใจ ถึง 
สะพานถนนบางไกรใน

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างราวกันตกทางเดิน
เท้าเลียบคลองบางโคเผือก 
จากสะพานซอยร่วมใจ ถึง 
สะพานถนนบางไกรใน ยาว 
570.00 เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด

500,000 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่า ๑๐ 
หลังคาเรือน

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
55 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. พร้อมไหล่ทาง
บริเวณแยก 3 ต าบล หมู่
ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ในการเดินทางสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงถนน คสล. พร้อม
ไหล่ทางบริเวณแยก 3 
ต าบล หมู่ท่ี 2 กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 134.00 เมตร
 รายละเอียด ปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

500,000 ถนนพร้อมไหล่
ทางได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
สภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากข้ึน

กองช่าง

56 โครงการเช่ารถยนต์
บรรทุก (ดีเซล)

เพ่ือใช้ในราชการของ
กองช่าง

เช่ารถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแคบ
 ขนาด 1 ตัน ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน
 1 คัน

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 มีการเช่า
รถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ในงาน
ของกองช่าง

งานราชการมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน

กองช่าง

57 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

เพ่ือเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองช่าง

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

ถ่ายเอกสารได้
สะดวกและทัน
ต่อความ
ต้องการ และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ

กองช่าง

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
58 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.บางขุนกอง

เพ่ือจัดซ้ือท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางขุนกอง

จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางขุนกอง ปริมาณพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  2  ไร่ ตาม
ราคาประเมินของกรมท่ีดิน

40,000,000 มีท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง

มีท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางขุนกอง
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

59 โครงการถมดินเพ่ือ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.บางขุนกอง

เพ่ือถมดินเตรียม
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางขุนกอง

ถมดินเพ่ือก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางขุนกอง

3,000,000 มีการถมดิน
ปรับระดับท่ีได้
มาตรฐาน

พ้ืนท่ีพร้อม
ส าหรับการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางขุนกอง

กอง
การศึกษา

60 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาง
ขุนกอง

เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ าต าบลและใช้
ในการศึกษาแก่บุตร
หลานของประชาชน

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บางขุนกอง ขนาด 
20x23 เมตร รับนักเรียน
ได้ 80-100 คน

7,000,000 มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน

บุตรหลานของ
ประชาชนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือศึกษาหา
ความรู้

กอง
การศึกษา

61 โครงการก่อสร้างซุ้ม
พระพุทธรูปเพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธรูป
และรูปหล่อรัชกาลท่ี 5 
บริเวณส านักงาน อบต.
บางขุนกอง

เพ่ือเป็นสถานท่ีให้
พนักงาน อบต.และ
ประชาชนผู้มารับบริการ 
ได้เคารพสักการะ ยึด
เหน่ียวจิตใจให้ปฏิบัติ
ความดี

ก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูป
เพ่ือประดิษฐาน
พระพุทธรูปและรูปหล่อ
รัชกาลท่ี 5 บริเวณ
ส านักงาน อบต.บางขุนกอง

500,000 มีซุ้มพระพุทธรูป
เพ่ือปริษฐาน
พระพุทธรูปและ
รูปหล่อรัชกาลท่ี
 5

พนักงาน อบต.
และประชาชนผู้
มารับบริการ ได้
เคารพสักการะ 
ยึดเหน่ียวจิตใจ
ให้ปฏิบัติความดี

กอง
การศึกษา

รวม 61  โครงการ  -  - 32,320,000 51,772,000 58,702,000 7,272,000 272,000  -  -  -

        1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 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 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 3) ยุทธศาสตร์ 60 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 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 

การให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ประจ าปี 2563 เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

20 18.30 91.50 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.40 87.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 55.70 92.83 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  10 9.20 92.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.40 94.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.50 95.00 
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 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.40 88.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.70 94.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.60 92.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.70 94.00 
 3.8 แผนงาน       5 4.70 94.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.50 94.00 

รวมคะแนน  100 91.40 91.40 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด  55.70 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 92.83 ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  55.70 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0  
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด  17.40 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  17.40 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนกอง อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกด้านอย่างถูกต้องและชัดเจน 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
 1) การสรุสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  - ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  - ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  - 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 
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  - มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  - มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
  - ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอยละ 80 
       การให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ประจ าปี 2563  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.63 96.30 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.55 95.50 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.56 95.60 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.50 95.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57.25 95.42 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.85 97.00 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.85 97.00 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.76 95.20 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.74 94.80 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.69 93.80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.76 95.20 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 4.84 96.80 

 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.72 94.40 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.73 94.60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.77 95.40 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

5 4.76 95.20 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.77 95.40 
รวมคะแนน  100 95.49 95.49 

  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการ์พัฒนา ได้คะแนนสูงสุด  9.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.30 
ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  9.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ยังมีการสรุปสถานการณ์การพัฒนายังไม่
สอดคล้องกับโครงการที่จะด าเนินการในพื้นที่ 
  2) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด  9.50 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ  95.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  9.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ยังมีการก าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์
ที่ไม่สอดคล้องกับโครงการที่จะด าเนินการเท่าที่ควร 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ใช้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร โดยใช้รูปแบบเชิง
พรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 1. ใช้แบบส 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 ) แบบวัดกระบวนการปฏิ บั ติ งาน  (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-

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

(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้     
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่     
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร      
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)      
 5. ผลกระทบ (Impact) 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ประกอบด้วย การติดตามการด าเนินงาน

โครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้งบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนด้วยระบบ e-Plan  ส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเชิงคุณภาพ จะเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพของ อบต. ซึ่งใช้การส ารวจความพึงพอใจ
ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของ อบต.ในภาพรวม 
 การประเมินผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ด้วยระบบ e-Plan 
โดยอบต.บางขุนกอง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
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ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานแยก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ดังนี้ (ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากระบบ e-Plan เนื่องจากข้อมูล
มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-LAAS เรียบร้อยแล้ว) 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 

66 28,382,920.00 53 10,339,150.00 26 6,245,778.67 14 2,354,225.67 

2.เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 

17 8,076,000.00 14 4,039,000.00 9 1,943,170.50 9 1,943,170.50 

3.เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

4 1,080,000.00 4 580,000.00     

4.พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

13 2,068,000.00 10 760,000.00 2 107,427.80 2 107,427.80 

5.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยนได ้

35 30,181,820.00 34 25,968,050.00 16 21,053,297.28 14 16,551,297.28 

6.พัฒนาส่งเสริมและอนุรกัษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิน่
อันดีงาน 

7 5,469,920.00 6 698,000.00 2 101,839.23 2 101,839.23 

รวม 142 75,258,660.00 121 42,384,200.00 55 29,451,513.48 41 21,057,960.48 

 
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 
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 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
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 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 
 
 

 
 




