
 

หน้า 9 
 

 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสํานักงานเทศบาล ให้สะอาด    
    สะดวก ทันสมัย เหมาะสม ในการให้บรกิารประชาชน  
    แผนงานบรหิารงานทั่วไป  

 

ที ่

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 

 
โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางหลวง 

1.เพื่อปรับปรงุอาคาร
สํานักงานชั้น 1 
เทศบาลตําบล      
บางหลวง ใหท้นัสมัย 
เพื่ออํานวยความ
สะดวก และมีความ
เหมาะสมในการ
ให้บรกิารประชาชน 
2.เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรงุสํานักงาน
บริหารชั้น 2 ให้มี
ความมั่นคง แขง็แรง
สะอาด และปลอดภัย 
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
อย่างมีประสิทธภิาพ 

1.กั้นห้องบรเิวณห้องโถงชั้นล่าง 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า         
45 ตารางเมตร 
2.รื้อถอนผนังกัน้ห้องเดิมบริเวณ   
ชั้น 2 เพื่อปรับปรุงกั้นห้องใหม่ 
พร้อมตดิตั้งฝ้าเพดาน และติดตัง้  
วอลเปเปอร ์
3.ปรับปรงุพื้นห้องจากการชํารุด    
ที่มีอยู่เดิมทัง้หมด              
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
124  ตารางเมตร 
4. ปรับปรงุระบบไฟฟ้า  
แบบและรายละเอียดเป็นไปตาม
โครงการที่เทศบาลกําหนดฯ 

- 
 

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 อาคาร
สํานักงาน

เทศบาลได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพ
เหมาะสมใน
การให้บริการ
ประชาชน 
ร้อยละ 90 

อาคาร
สํานักงาน

เทศบาลมีความ
ทันสมัย มั่นคง 
สะอาด และ
เหมาะต่อการ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

สํานักปลัด
ฯ 
 



 

หน้า 10 
 

              รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ดี นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.4 ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ การจัดการ  
    ประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่กิจการของเทศบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

2 

 
โครงการติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ชนิด LED        
Full  Colour 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 
2.เพื่อเพิ่มช่องทาง   
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สู่ประชาชน 
3.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลาดบางหลวง 
ร.ศ. 122 

1. ติดตั้งจอ LED Full 
Colour  ประเภท 
Outdoor ความละเอียด  
ไม่น้อยกว่า P10       
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.90 x 
2.80 เมตร  พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน       
บนฐานสูงรวมไม่น้อยกว่า  
3 เมตร จํานวน 1 จุด/ปี 
รายละเอียดเป็นไปตาม
โครงการที่เทศบาลกําหนดฯ 
  

- 
 

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชน

และ
นักท่องเที่ยวได้
อย่างรวดเร็ว  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

-ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูลจาก
หน่วยงาน

ราชการอย่าง
ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

งาน
ประชาสัม

พันธ์ 
 

 

     
 



 

หน้า 11 
 

          รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา 
    นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งจัดการฝึกอบรม ความรู้ด้านอาชีพ 
    แผนงานการศึกษา   

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

3 

 
โครงการส่งเสริม
ทักษะการใช้
ภาษาจีน      
(อุดหนุนโรงเรียน  
วัดบางหลวง) 

- เพื่อให้นักเรยีน
โรงเรียนวัดบางหลวง  
ใช้ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีเจต
คติที่ดีต่อภาษาจีน 

-สนับสนุนงบประมาณ    
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนทักษะการใช้
ภาษาจีนให้นักเรียนโรงเรียน
วัดบางหลวงสามารถใช้
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

- 
 

- 
 

- - 55,000 
 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนโรงเรียน
วัดบางหลวง

สามารถใช้ภาษาจีน
ขั้นพื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 12 
 

     รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

 

ที ่

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 

 
โครงการถมดิน
เทศบาลตําบล
บางหลวง 
 
 

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยและ
ปรับพื้นที่ให้
เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ 
-เตรียมความพร้อม
ในการก่อสร้างอาคาร
จอดรถยนต์
ส่วนกลาง,รถดับเพลิง
รถบรรทุกขยะ 

-ถมดินพื้นที่หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางหลวงเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการพื้นที่และเตรียม
ความพร้อมในการก่อสร้างอาคาร
จอดรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง,
รถบรรทุกขยะ ขนาดพื้นที่ถมดิน
รวม 10,332 ตารางเมตร สงู 
1.54 เมตร หรือปริมาตรถมดิน  
ไม่น้อยกว่า 16,015 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อแบ่งเป็นช่องระบายน้ํา
พร้อมบดอันแน่น รายละเอียด
เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกําหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

2,049,180 
 

- ขนาดถม
ดินตาม
แบบที่
กําหนด 

- มีพื้นที่พร้อม
สําหรับใช้

ประโยชน์หรือมี
พื้นที่สําหรับ

ก่อสร้างอาคารจอด
รถยนต์ส่วนกลาง 
-ไม่มีวัชพืชที่จะ
เป็นอันตรายต่อ
เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางหลวง 

สํานักปลัด 
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     รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายที่ 9 แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยโดย  ก่อสร้างระบบการส่งน้ําดับเพลิง จุดกระจายน้ํา หัวจ่าย รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 

 

ที ่

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

2 

 
โครงการก่อสร้าง   
โรงสูบน้ํา
ดับเพลิง 
 
 

-เพื่อจัดเก็บเครื่อง
ดับเพลิง เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้   
ในการดับเพลิง  เพื่อ
เตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขต 
ชุมชน 1,2,3,4,5 
และพื้นที่ในเขต
เทศบาลตําบล    
บางหลวง 

-ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ํา
ดับเพลิง จํานวน 1 หลัง 
ขนาด 4 เมตร x 5 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า  
20 ตารางเมตร         
บริเวณริมแม่น้ําทา่จีน หมู่ที ่2 
ตําบลบางหลวง 

- 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
 

1,000,000 

 
อาคาร

โรงสูบน้ํา
ดับเพลิง 
จํานวน    
1 หลัง 

- มีอาคารที่มั่นคง
แข็งแรงในการ

จัดเก็บอุปกรณ์และ
เครื่องดับเพลิง 
-การจัดเก็บ
อุปกรณ์และ

เครื่องมือดับเพลิง
เป็นหมวดหมู่

พร้อมใช้งาน ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

สํานักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายที่  ๖.๓ ปรับปรุงพัฒนาแม่น้ํา คูคลอง และคลองบางหลวง  
    ให้เป็นคลองสวย น้ําใสเพื่อให้น้ําไหลสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่     
 แผนงานสาธารณสุข  

 
  

 

ที ่

 

โครงการ/

กจิกรรม 

 

วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงานที่

รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

3 
 

โครงการ
คลองสวย   
น้ําใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม                
2.เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน  
3.เพื่อบํารุงรักษาความสะอาด
แม่น้ํา ลําคลอง ช่วยลดปัญหาการ
อุดตันของทางระบายน้ําและ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย                 
4.เพื่อปรับปรงุภูมิทัศน์ให้สวยงาม
อนุรักษ์ ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นการคืน
ธรรมชาติใหเ้ป็นตําบลน่าอยู่   
อย่างยัง่ยืน 

- จ้างเหมา
แรงงานบุคคล
เพื่อดูแล และ
กําจัดวัชพืช 
ในแม่น้ํา คู
คลอง   

- - - - 108,000 วัชพืช     
ถูกกําจัด   

ไม่น้อยกว่า 
90 % 

1.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม                                  
2.ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน 
3.ได้มีการบํารุงรักษาความสะอาด
แม่น้ําลําคลอง ตลอดจนช่วยลด
ปัญหาการอุดตันของทางระบายน้ํา
และป้องกันการเกิดอุทกภัย 
4.ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นการคืนธรรมชาติให้เป็นตําบล 
น่าอยู่ยั่งยืนต่อไป 

กอง
สาธารณสุข 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3.  การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นนโยบายที่ ๓. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
แผนงานงบกลาง  

 
  

 

ที ่

 

โครงการ/

กจิกรรม 

 

วัตถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

หนว่ยงานที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 

 
โครงการเบี้ย  
ยังชีพ ผู้สูงอายุ    
ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

-เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ในเขต
เทศบาล 

-จ่ายเบี้ยยังชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขต
เทศบาล 

3,380,400 
 

3,380,400 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 
 

5,000,000 
 
 

ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์    
ในเขตเทศบาล  

ได้รับการดูแลและ
สามารถมีชีวิต      
อยู่ในสังคมได้      
อย่างมีความสุข 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจําป ี2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบรหิารจัดการ 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสังคม 

 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
         แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 

โครงการ
ปรับปรุงพื้นห้อง

สําหรับออก
กําลังกายในร่ม 

-เพื่อปรับปรุงพื้นห้อง
ให้เหมาะสมในการ
รองรับการติดตั้ง
เครื่องออกกําลังกาย
ในร่ม ณ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวตลาด
บางหลวง ร.ศ.122 
บริเวณ ชั้น 2         
พร้อมติดตั้ง 

-ปรับปรุงพื้นห้องเพื่อรองรับเครื่อง
ออกกําลังกายในร่มชนิดยางพารา
แผ่น  มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 
15 มิลลิเมตรมีมาตรฐาน มอก.
รับรอง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า    
32 ตารางเมตร 

- - - 
 

- 100,000 มีห้องที่
เหมาะสม

สําหรับริการ
ประชาชน 

จํานวน 1 ห้อง 

-มีห้องที่
เหมาะสม
สําหรับการ

ออกกําลังกาย  
ในร่ม 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจําป ี2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบรหิารจัดการ 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ 
       3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        แผนงานการพาณชิย์  : กิจการประปา 
 

ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 

 

1 
 

โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 
1 ตําบลบางหลวง 

เพื่อให้มี
ปริมาณน้ําที่
เพียงพอต่อ

ความต้องการ
ของประชาชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 
1 บ่อ โดยใช้ทอ่ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
(Ø)ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า    
180 เมตร หรือจนกว่า 
จะได้น้ําที่มีคุณภาพดี    
ใช้การได้ 

- - - 500,000 500,000 จํานวนครัวเรือนที่มี
น้ําเพื่อการอุปโภค-

บริโภค 

มีปริมาณน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบางหลวง

อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
เปลีย่นแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบรหิารจัดการ 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ 
       3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 
 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา บริเวณ
มุมร้านซ่อมรถฯ 
ผช. หมู่ 2 ตําบล

บางหลวง 

- เพื่อระบายน้ํา
จากพื้นชุมชน
ออกจากพื้นที่ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน 

- วางท่อระบายน้ํา 
ขนาด Ø 

(เส้นผ่าศูนย์กลาง)
ไม่น้อยกว่า 0.60 
ม. ความยาว 46 
ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 

0.80 ม. 
 

201,000 201,000 201,000 - 210,000 จํานวนจุด
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
แก้ไขใส

การระบาย
น้ํา 

- น้ําบริเวณ
ดังกล่าวไม่
ท่วมขัง 

- ประชาชนที่
สัญจรไป – 
มา ได้รับ
ความ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เปลีย่นแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหาร

จัดการ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ 

       3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รบัผดิชอบ 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

3 โครงการก่อสร้าง
เสาไฟฟ้าไฮแมส
พร้อมอุปกรณ์ 

ครบชุด 

- เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- เพื่ออํานวย
ความสะดวกใน

การขับขี่
ยานพาหนะ 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า 
ไฮแมส ความสงู

ไม่น้อยกว่า     
15 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 3 ต้น 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - 1,400,000 มีเสาไฟฟ้า
ไฮแมส
ชุมชนละ   

1 ต้น ปีละ 
3 ชุมชน   

- ประชาชนใน
ชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 
- ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวก 
ปลอดภัย 

- มแีสงสว่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เปลีย่นแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบรหิารจัดการ 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ 
       3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 
 

โครงการ
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะเทศบาล

ตําบลบางหลวง 

-เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตําบล 
บางหลวง 
 -ก่อสร้างโรงเรือน
ขนาด 10 x 15 เมตร
พร้อมเตาเผาขยะที่
สามารถกําจัดขยะได้
ปริมาณ 3 – 5 ตัน  
ต่อวัน  

ก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ  
-ไม่มีการร้องเรียนปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-เป็นเตาเผาขยะสําเร็จรูปจาก
โรงงานผู้ผลิตสามารถติดตั้ง   
ได้ทันที ที่นําไปติดตั้งกับสถานที่
ที่กําหนดโดยไม่เสียเวลา
ประกอบ ติดตั้งและไม่มี
อุปกรณ์เพิ่มหรือเสริมใด 

- - - - 5,000,000 
 
 
 

-ขยะมูลฝอย
ถูกกําจัด    

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

-สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยของ

เทศบาล มี
สมรรถนะใน
การดําเนินงาน
เป็นไปตาม

รูปแบบการเท
กองแบบ

ควบคุมมลพิษ 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เปลีย่นแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบรหิารจัดการ 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ 
       3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 
 

โครงการ
ก่อสร้างรั้ว คสล.
บ่อกําจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาล
ตําบลบางหลวง 

เพื่อให้เทศบาลตําบล
บางหลวงมีบ่อขยะ
ถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล 
ป้องกันขยะ
ถุงพลาสติกปลิว
กระจายและป้องกัน
แหล่งเพาะพันธ์   
เชื้อโรค 

ก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาด  
ความสูง 2.75 เมตร 
ความยาว 510 เมตร 
บริเวณรอบเขตบ่อขยะ
เทศบาลตําบลบางหลวง 

- - - - 2,000,000 บ่อขยะเทศบาล
ตําบลบางหลวง
มีรั้ว คสล.ล้อม

ทั่วบริเวณ   
เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินและ
ป้องกันการ   
นําขยะจาก

บุคคลภายนอก
มาทิ้งในบ่อขยะ
ของเทศบาลฯ 

สามารถบริหาร
จัดการ

สิ่งแวดล้อม
ภายในเขต
เทศบาลให้

สอดคล้องกับ
หลักการของ    
เมืองน่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เปลีย่นแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสรมิสังคมแห่งความรู้ และสามารถบรหิารจัดการ 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ 
       3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        แผนงานการพาณชิย์  : กิจการประปา 
 

ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 
 

โครงการ
ก่อสร้างหอถังสูง 
พร้อมขุดเจาะ
บ่อบาดาล      
หมู่ที่ 6     

ตําบลบางหลวง 

เพื่อให้มี
ปริมาณน้ํา   

ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  
ของประชาชน 

1. ก่อสร้างหอถังน้ํา คสล. ขนาดบรรจุ 
45 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง 
2. ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ 
ความลึกไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือ
จนกว่าจะได้น้ําที่มีคุณภาพดีใช้การได้ 
3. เดินท่อเมนประปา ท่อ PE ศก.    
80 มม. ยาว 2,500 เมตร 
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 
(Submerslbte Pump) ขนาด 4 
แรงม้า ชนิด 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง 
5. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 
3 เฟส 

- - - - 2,000,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําเพื่อการ
อุปโภค-
บริโภค 

มีปริมาณน้ําเพื่อ
การอุปโภค-
บริโภคของ

ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ตําบลบางหลวง
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองคลัง 
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  รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ    
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 
โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดิน
พร้อมคันกั้นน้ํา 
ตลาดบางหลวง 
ร.ศ.122 หมูท่ี่ 1 
ตําบลบางหลวง 

1.เพื่อป้องกันการ
สไลด์ตัวของดิน 
2.เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมตลาดบาง
หลวง ร.ศ.122     
หมู่ที่ 1 ตําบล  
บางหลวง 

1.ก่อสร้างกําแพงกันดิน
พร้อมคันกั้น คสล.  
บริเวณตลาดบางหลวง 
ร.ศ.122 หมูท่ี่ 1 ตําบล
บางหลวง  ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า      
168 เมตร รายละเอียด
เป็นไปตามแบบที่
เทศบาลกําหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8,500,000 มีกําแพงกันดิน
พร้อมคันกั้น

บริเวณ 
หมู่ที่ 1 ตลาด

บางหลวง  
ร.ศ.122 

ความยาวรวม   
ไม่น้อยกว่า    
168 เมตร  

-ป้องกันน้ําท่วมตลาด
บางหลวง ร.ศ.122 
ในช่วงฤดูฝน 
-บรรเทาปัญหาการเกิด
อุทกภัยในฤดูน้ําหลาก 
-ป้องกันการสไลด์  
ของดิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ    
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 
 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา HDPE 
ซอยเทศบาล 6 
หมู่ที่ 6 ตําบล
บางหลวง 
 

- เพื่อระบายน้ําออก
จากเขตชุมชนแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน
ในช่วงฤดูฝน 
-เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที ่

-วางท่อระบายน้ํา HDPE ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาว  
ไม่น้อยกว่า 470 เมตร  
-ก่อสร้าง Box Culvert     
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร x 
1.80 เมตร พร้อมประตูระบาย
น้ําปิด-เปิด ความยาวไม่น้อย
กว่า 70 เมตร บริเวณซอย
เทศบาล 6 หมู่ที่ 6 ตําบล   
บางหลวง ตั้งแต่ประตูโรงเรียน
วัดบางหลวงฝั่งทิศตะวันออก
จนถึงบริเวณสี่แยกบ้านนายวิชัย  
เกตุแก้ว รายละเอียดเป็นไป
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด 

- - - - 4,800,000 มีท่อระบายน้ํา 
HDPE 

บริเวณซอย
เทศบาล 6    
หมู่ที่ 6        

ต.บางหลวง 
รายละเอียด
ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด 

-สามารถระบาย
น้ําออกจากเขต
ชุมชนแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ขังบ้านเรือน
ประชาชน
ในช่วงฤดูฝน 
-สามารถแก้ไข
และบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที ่

กองช่าง 

  



 

หน้า 25 
 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

       แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า    

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561  

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 
 

โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ (Trainer) 
ประจําห้องออกกําลัง
กายในร่ม 

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 
(Trainer) ประจําห้อง
ออกกําลังกายในร่มเพื่อ
ดูแล บํารุงรักษาและให้
คําแนะนําประชาชน
ผู้ใช้เครื่องออกกําลังกาย
ได้อย่างปลอดภัย 

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่(Trainer)  
เพื่อดูแลบํารุงรักษาเครื่อง    
ออกกําลังกายในร่มและให้
คําแนะนํา บริการประชาชน
ที่มาออกกําลังกาย ณ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาด
บางหลวง ร.ศ.122     
จํานวน 2 คน 

- - - - 180,000 จํานวน
เจ้าหน้าที่
ประจําห้อง

ออกกําลังกาย 

มีเจ้าหน้าที่ดูแล 
บํารุงรักษา   
และให้บริการ
แนะนําผู้มาใช้
เครื่องออกกําลัง
กายในร่มได้
อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 26 
 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี    

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 
โครงการก่อสร้าง
อาคารพัสดุ 

- เพื่อให้เทศบาลตําบล
บางหลวงมีอาคารเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์ทีม่ั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยใน
การป้องกันทรัพย์สิน
ของราชการมิให้ชํารุด
เสียหาย 

-ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
โครงสร้างเหล็ก พื้น คสล. 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
391 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด 

- 
 

- 
 

- - 807,000 
 

มีอาคารเก็บพัสดุ
ที่มั่นคงแข็งแรง
โครงสร้างเหล็ก 
พื้น คสล. พื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า   

391 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งระบบ

ไฟฟ้า 

เทศบาลตําบล
บางหลวงมีอาคาร
เก็บพัสดุ ครุภัณฑ์
ที่มั่นคง แข็งแรง 
สามารถเก็บรักษา

ทรัพย์ของ
ราชการมิให้เกิด
การชํารุดเสียหาย 

 

กองช่าง 
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  รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี    

    แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 

 
โครงการติดตั้ง
ระบบเครื่อง
กระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ 

- เพื่อให้เทศบาลตําบล
บางหลวงมีระบบเสียง
ตามสายที่มี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับข่าวสาร
จากทางราชการอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

เพื่อติดตั้งระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย
ประกอบด้วย 
- ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย)   
1 ชุด 
- เสาส่งสญัญาณสูงไม่น้อยกว่า 
15 เมตร จํานวน 1 ต้น 
- ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)     
5 ชุด พร้อมลาํโพงฮอร์น 20 ตัว 
- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง       
สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร สําหรับ
ติดตั้งภาครับสัญญาณ จํานวน   
3 ต้น และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  
พร้อมการติดตั้ง รายละเอียด
เป็นไปตามโครงการที่เทศบาล
กําหนด 

- 
 

- 
 

- - 500,000 
 

ร้อยละ 90 
ของ

โครงการ 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
สู่ชุมชนและ
ประชาชน 

ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน ทั่วถงึ 

 

สํานักปลัด
ฯ 
 



 

หน้า 28 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2565 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี    

    แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ที ่

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 

 
โครงการติดตั้ง
ระบบ
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต     
ไร้สายพร้อม
อุปกรณ์   
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางหลวง 

- เพื่อให้เทศบาล
ตําบลบางหลวงมี
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบ  

ไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพ     
ในการบริการ
ประชาชน       

และเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว 

ต่อการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ 

เพื่อติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพรอ้ม
อุปกรณ์ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบางหลวง 
ประกอบดว้ย 
1.Router Mikrotik rb 2011 UiAS-IN      
จํานวน 1 ตัว 
2.Fiber Media Converter 10/100/1,000 
จํานวน 2 คู่ 
3.สายสัญญาณ Fiber Optic  2 Core ไม่น้อยกว่า 
700 เมตร 
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swith) ขนาด   
24 ช่อง แบบที ่1 จํานวน 1 ตัว 
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swith) ขนาด   
16 ช่อง 1 ตัว 
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย (Access Point) 
แบบที่ 1 จํานวน 6 ตัว 
รายละเอียดเป็นไปตามโครงการที่เทศบาลกําหนด 

- 
 

- 
 

- - 70,000 
 

ร้อยละ 
90     
ของ

โครงการ 

มีเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัย      

มีประสิทธิภาพ 
เพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว   
ในการ

ปฏิบัติงาน
เพื่อให้แก่
บริการ

ประชาชน 
 

สํานักปลัด
ฯ 
 

 



 

หน้า 29 
 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3. การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
       3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
        แผนงานการพาณิชย์  : กิจการประปา 
 

ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน

ที่

รบัผดิชอบ 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 

 

รายละเอียดเดมิ 
1 
 

โครงการขุด-
เจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 
1 ตําบลบาง
หลวง 

เพื่อให้มีปริมาณ
น้ําที่เพียงพอ 
ต่อความ

ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ   
โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
(Ø) ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความลึก       
ไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือจนกว่า 
จะได้น้ําที่มีคุณภาพดีใช้การได้ 

- - - 500,000 500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําเพื่อการ
อุปโภค-
บริโภค 

มีปริมาณน้ําเพือ่การ
อุปโภค-บริโภคของ
ประชาชนในเขต

พื้นที่เทศบาลตําบล
บางหลวงอย่าง

เพียงพอและทั่วถึง 

กองคลัง 

รายละเอียดใหม่ 
1 
 

โครงการขุด-
เจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 
1 ตําบลบาง
หลวง 

เพื่อให้มีปริมาณ
น้ําที่เพียงพอ 
ต่อความ

ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ    
โดยใช้ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี     
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) ไม่น้อยกว่า  
6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 180 เมตร  
หรือ จนกว่าจะได้น้ําที่มีคุณภาพดี        
ใช้การได้หรือจนกว่า จะได้น้ําที่มี
คุณภาพดีใช้การได้ 

- - - 500,000 500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําเพื่อการ
อุปโภค-
บริโภค 

มีปริมาณน้ําเพือ่การ
อุปโภค-บริโภคของ
ประชาชนในเขต

พื้นที่เทศบาลตําบล
บางหลวงอย่าง

เพียงพอและทั่วถึง 

กองคลัง 

 


